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- "NÓS, RESERVISTAS SOMOS DO BRASll,'DO PASSADO, DO PRESENTE E DO FUTURO. SOMOS A SEGURANÇA, A PUJANÇA E A ESPE
RANÇA DA PÁTRIA. 'SOMOS OS DEFENSORES ATÉ A MORTE, NO AR, NO MAR E NA TERRA" -

!. Ru:��!O�e � ·l� . Noticias Militares:a·
� Arruda Ram' .05

í rio de s. Catarina Rio,15(VA)-'0 almirante Ha- ções de comandante da In-

�'l
�� � roIdo Reubem Cox foi d!s- I f�n'�a!,ia Di�isionária da t»

GERENTE � Ano XLII pensado" ontem das funçoes DlVlsao de Infantaria.

D• F � , ,,'

!
de Presidente da Comissão . Sí!:CO VIAJA,

,

.

omlngos • \, N 12 '346 I de.Construção de Bases Na- Seguiu, ontem, com destino� de, Aquino c � .."
vais, sendo nomeado, para ao Nordeste, o major-bríga-

k.....................................� �_.-......_......................................... '............ su�stitui-lo,' o contra-almí- cieiro Vasco Alves Secco títu-
����������������������������������� ���������������-/��������������- rante Osvaldo Os�� Storino. lar dá pasta da Aeronáutica.
Edição de hoje"':'" 8 páginas Flertanópolfs, Sexta-feira, 16 de Dezembro, de 1955 Cr$ 1,00 'Ainda ontsm o capitão 'de -O comandante em chefe da
-��-��-����---�----�-----------�--

'mar e guerra Raimundo da Fôrça Aéreá 'Brasiieira vai
Costa Figueira assumiu o co- rsalízar inspeção às unida
mando °do 2.0 Esquadrão de eles' localizadas em Salvador,
Contratorpedeiros, recebendo Recife, Natal e Fortaleza, su
o cargo do comandante ante- bordinadas à 2a. 'Z,i:ma, Aérea,
rior, capitão de mm' e guerra sediada no Recife.

'

Mário Costa Furtado de Men- ....,..__•••• ":'. "-":�;"'''''''''''�
donça.
RE�ERS1iO DE ANCORA

'

O 'general Armando de Mo
rais Âncora teve decretadâ,
'onte�n, a suareversão ao ser

viço ativo do Exército, poi-:
ter sido exonerado das fun

ções de presidente da Comis
são Especial do Serviço do
Exército. Para substituir o

general Ancora, foi .nomeado
o general Hilo Augusto Gusr
reíro Lima, que fo? em conse

quência, eXQnerado das run-

-, '1

Supremo
�

só' julgará 8'mandado
�e Café fil�o �e�ois �o esta�o �e ,sitio

um ministro concedia a' med'ida

..

Apenas
RIO, ,15 (v. A.) � O Su- nada de um poder, tambem impedido de voltar ao exer- pediu àe público desculpas ao votaram os ministros Edgard

premo Tribunal Federal, 'na político, Isso, entretanto, não cício de suas runções, isto e 'seu colega Nelson Hung�'ia a I Costa e Orozlmbo Nonato.
primeira parte de sua Ses- procedia, pois aquele orgão assegurada fosse a s'Ülne'vi- quem, entretanto, queria di- Este, 'antes de falar, fez um

"são de ontem julgou o man- já se /havía pronunciado vsncía do regime e tranquí- zer que se' gargalhadas não 'apelo aos presentes para que
dado de segurança impetrado quando da publicação de um lidade 'da Nação. era argumento era; pelo me': não coroassem com sussuros

pelo sr. João Café Filho para inquérito procedido no poder Assim, não tendo dentrod nos, um reflexo do seu esta- e vózerio os votos proferidos,
o fim de voltar ao exercício legislativo. O caráter político dos autos como provar o con- do de espiríto. O ministro pois aquelas demonstrações,
da presidencia da República, das resoluções do legislativo trárío, tinha que prevalecer Lafaiete Andrade, que falou! longe de deporem contra os

ao qual> não conseguiu retor- não podiam excluir a apre- como verdadeira tal afirma- a seguir, tambem conhecia I ministros que proferiam seus

nar por ter sido declarado cíncão do poder jueliciário. �iva. E, consequentemente, a d? _pedid� mas para. só jul- votois com consciência, sígní
impedido por uma resolução Asseverou a seguir que forma adotada pelo Oongres- '!ta-lo mais tarefe, quando ficavam apenas falta de adu- RIO, 15 CV. A.) _ O sr.. O caso tornou-se, sxtraor
do Poder Legislativo. O [ul- sendo o feito impugnado an- so tíriha qud ser proclamada viesse a ser suspenso ,o est�-I cação politica e compreensão Martinho Luna Alenca, .por dínaríamente interess a n t e,
garnsnto despertou grande taríor à decretação do estado como válida. Rejeitava pois do de sitio. Da mesma forma, civica. J seu advogado, dr. J'oão, Jos'{; pois é a primeira vez, em nos-

'

curiosidade, o que fez com de sítio; o Tribunal tambem a arguida inconstitucionali- Povoa, ingressou em juizo so país, que a Jiisti�a 'vai de..:
que acorrresse ao Supremo não estava sujeito à proibição dade do ato do legislativo e ,

,

com um pedido de, falencia cidir' se um estabelecimento
um número enorme de pes- que este estado de ::lit.io cria- negava o mandado requeri-I························,···················:cqntra o Banco do Distrito de credito, em, liquidação,

�f�� ��et��a:o:p�!�;:I� ��= �:a����r;u:p�·e�:�:;a�� h�� doo segUnd.� rhini�tTo ,a.-t I Um .expires'SI·YO lelegr'ama .·I��t:�;�o�.r� e�;���i��i d;e::� f:i�: �u����:�;.á, ou não su-

la sala' de [ulgamsnbo e ain- segurança. Restava pois, diz par a atenção do plenário fOl.- . .pel'o segumte fato: o reque-
__--.,,-

da enchiam 1iteraln�nt8 a o relator, indagar se o Con- o sr. Rib.eiro da cos�a. _come-I,
"

RIO, 15 (\I. A.) - ° sr, Amaral Peixoto, que se Irente �ss!nou �lin cheque de
ante-Sala e se espraíavam gresso tinha legalmente ca- çou pedindo perrmssao ao. encontrava ausente do Brasil, por' ocasião dos acon- lum milhão e cinquenta mil R:EFORMApelos corredores, chegando "a pacidade para decretar o ím- tribunal para discordar fun-: -Ó:tecimenios de novembro, di;ri.!Í'iu ao' sr. Nerêu Ramos, Icruzeiros cont�'a P est�beleci- CAMB.IAL'- Invadir o próprto recinto das- pedimento. Afirmou que o dal�entalmente 'do voto do: presidente da República, o seguinte telegrama: "Te- Im�ento bancarlO, moncíonado, _

tínado aos ministros. Ocngresso tinha. competên- eminants relator. E

acreS-i': nho à elevada honra, .de comunicar ª' V. .Excia, que .•nao se,ndo" porem, o mesmo RIO, 15" (V: A.J, .,..,.. ·"Até o

---Abertos os -traj;)alhqs -à� 13' cia parti deélar�r o impedi- c,er:tou_. �}ais_ ��; ,,::lé,�o�, ?,jej � j��tL çt�,a,�]:efl: /ÍlJ?1Í .� Pl'e�içlênc'Ía do 'Diref��" o ,�a:� �1P.ag·? eu: vi:S'�� .�� �:a}?CO�T-en- Jilp do unp, estafa0 c:;t;lclUi
h'o l'as' e 10 .l'I�nutos, foi ':feito 'mento do :&1:. CarlÇls

.

Luz
"

e gUlI�.te" �}', _glel:i'id�J?-�e..:, �g.tfl;. ';."clOI!:nJ�,(\(h.r.sD; �1,q11o, 'lIllp,ecl<wet con,.cluta.' polrtlca" na :ela, o �. MaI,tmfi'� LUl)a pro- ,dos os ieS'tudos-.do ,Conselho
'O l'e'lato do caso, b,cupahdo que tal irnpec}imento' Per:.- en; J'o�'� num cara e C01'Oát '0: al;ual C01'ljl.ll'ltnra' éhClletl -d't sadio ol'gulhu.. -a; tbdus 08,0- .testou e-, cheque, mgressanclo ..Nacional ,de Econointa. So.bre
logo a tribuna o advogado manec'e para o impetrante s�stema e Ô reg'in�le democrá-I pess,cdistas e testeinunhou de. modo insofismável pe- lagora, com o pedido de fa- o projeto da reforma. cambial
Jorge Dvott Fontcnelle, pa- por ter sido envolvido nos tlco em nosso. paIs. .. I rante à Nação brasileira os vossos altos propósitos Ilencia. do ex-mlnistró' José Maria
trono do impetrante, que clis- mesmos acontecimentos.

, Falo� depOIS o mmlstrol democráticos e patrióticos. A V. Excia. que foi dis- I Alega o. advo�ad.o '!_ue o Whitaker" _ inf'ormou aOS

correu longamente sobre o I Acrescenta que a Constitui- SampaIO da Costa que de?la-. tinguido pela honrosa confiança do Congresso Na-' .banco esta em llqUldaçao ex- jornais, hoje, o presidente
feito, ultrapassando de mui- ! ç�o "nao define nem dispõe r�u que somente por �bedlen-: ciollal, quero r�afirmar ,a solidariedade do nosso par- :trajudicial e que" n_es,ta fase, daquele orgão cônsultivo, sr.

to seu 't-einpo, pelo que foi sobre comb soe verifica tal im- CI� .do d,ever e por �ol'ça dei tido e a segurança do nosso reconhecimento pelos re- la lei im�e�e qualquer ação Luiz Dpdsworth Martins. O

por duas Vezes advertido pe- pedimento. Diz o relator 'que OfICIO alI estava, POIS que,. levantes servicos que vem prestando às instituicões .ou ex:erC1ClO contra iQ mes- parecer será dado a seguir. O
lo presidente José Linhares. essa mesma omissão se nota enfermo, infringira até pres-I é à nossa pátria". ',,' Imo" mas tal dispositivo in- processo encohtra-se com o

I Dada a palavra ao 'relator, tambem nos Estados Unidos" crições médic�s para c_?m-I ',' Ifringe"a Constituição, a qual conselh.eiro Garrid-o Torres,
ministro Hanemann. Guima- Se o poder de se declallt-r o parecer ao tnbunal. �reclsa- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••estabelece que nenhuma lei que continua colhendO ele-
rães, com�çou 'este por dizer preSidente da República ,im- mente por, essa circunstancia I

'

I pode tirar a comp'etencia de mentos junto aos órgãos 'ad-
que, estavam sendo feitas va- pedido. �stá sujeito a exame, ,�eria o mais brev� possível. DIPlOMACÃO EM JANEIRO judiciário em s.uas atribuições mi,nistrativos f'ederais e' as

rias alegações em torno da êste eiame há de caber ne- 'Como o eminente relator, ele , para tomar conhecimento e entidades do comercio im-
matéria. Dizia-se, p-or exem- cessáriamente ao Congresso tambem acha v,). drscabimen- RIO, 15 (V. A.) _ O mi- 'vulgou, ontem, os resultados jul'gar dissidios individuais. portador e exportador.
pIo, que o Tribunal não podia Nacional. No caso em apreço, to para a concessD.o do man- nistro Luiz Ga11otti, pl'esiden- ofici�is de Minas, do Piauí e

apreciar o caso por s·e tratar houve uma resolução da Câ- dado de seguran('ll._. p'Ül' se te do Tribunal Superior Elei- da Paraiba, de acordo com

de uma medída de caráter mara e do Senado declaran- ,tra1(ar de um ato do, Con- toraI, declarou ontem que a as atas já chegadas a0 Tri

eminentemente politico ema- do que o r:equerente estava gresso, praticajo em função marcha dos 'trabalhos de a- bunal, e que indicam uma

de sua exclusiva alçada. puração do pleito presiden- 'votaçãoo total de 845.639 vo- RIO, 15 (V. A.) - ° Go- tificial'e cola de. carpinteiro
•••••••••••••••••••ll....................... Entretanto,' devia passar à eial permite_ fixar entre 1° e tos ,para Q sr. Juscelino vêm o paraguaio - desejoso

I
- tenciona adquirir máqui-

'outra ordem de considera- 10 de janeiro próximo à data 'Kubitschek, contra 434.893 de Í-ncrementar novas indús- I
nas no Brasil para cumpri

ções para abordar a r:luestão da proclamação do pI;esidep-_ dados ao ,general Juarez Tá- üias em seu país, tais como
I
mento desta finalidade.

em que no momento estava te e do vice-presidente elei- vo:a e,de 766.501 para o sr: a de mandioca, manteiga ar-I Nest� s�n�id'o a Embaix_!i-
, viyendo o país, isto é, dentro tos. Joao Goulart, contra 634.205, u .. _ .... • da do BraSIl em AssunçaoRIO, 15 (V. A..) _ A im- ao estudo fisiolÓgico elo cere- do estado de sítio. Este ve- Por outro lado, o TSE di-, para o sr. Milton Campos. Ã-:õíViDADÃOFÚ-NiÁ-õ I comunicou ontem aci Itama-

prensa registra com p,alavras bro. Em 1906, criou a angio- dava taxativamente que fos-
.

-_ -'-- ratí que o Govêrno do Para-
ele saudade o desaparecimen- grafia cel'ebral, processo ra-

sem apre�iados habeas·,éor- .=�· ..-..-� ·U·�·k·�·�·.·�· ·.·_·.·M·.·.· "
� � : COM OS INSTI- guai deseja conhecêr as pos-too do ilustre sábio portugues diológiéó que permite o estu- .1.- d d d o,

-, .

.'pus e IHan a os e f'eguran-·..
. .

I mU'TOS sibilidades de aquisic,.. ão das
Prof. Egas Moniz, 'universal- do dos_vasos ,situados naque- ,.

OUY'R'A V 'EZ'
I, ,�' .

- Ca contra atos emanados do _, ',referidas máquinas, antes
,mente conhecido por inúme� la região: _Tam?em descobriu presidente da RepÚbh( a, me- � _

.

- ,

:, RIO, 15 (V. A.) _ Em

v,
ir-

de concretizar 'a transação.1'08 trabalhos d,a maior im- a lobotomIa pre-fron.tal, ,ope-, sas da Câmara ,e do Senado e 'a' •• :: tude da falta ele contribuição
/ 't 1

.

T São as seg\lintes as no-
portancia no campo da neU- ração, cirúrgica eflc�.z. e� I

do executor do estad'o de si- � Em edição recente. divulgamos ampla reporta- � impos a por e1 ao es'ÜurQ
vas indústrias que o Para-

rologia e Prêmio Nobel da certals doenças mentaIS, fOI,' tI·O. Por essas nOVaS razo-,es,
"

Ab :. Nacional e, em favor dos ins:"
• gem so re a formatura dos pl"ofessores normalis-, •

d t d guai está inclinado a incre-Medicina em 1949. O ilustre aliás maiorautoridade' I, titutos e caixâs e aposen a o
, a

"

achava impossivel tomar co-" tas de 1'955, do Instituto "Dias Velho", desta Ca- , mental� ,em se.u país:cientista; �ujo verdad@oirono- mundial e�__;m�téria de �r�: n.hecirne:r:to. do mandaelo. As. � pi'tal. A solenidade da colação de gráu dessa turma � rias e pensões para que pos-
Indústria de mandioca

me Anton.10 Caetano de A.-, tame'nto c1rurglco, de PS1CO SIm, resumIndo, sell voto ero ,',
' ,'sam fazer frente às majora- ,

'" _ fato inédito, na história do Ensino barriga-ver,- .' ,.

d t' (farinha panificável, amido,
• breu Freu'e, nasceu no AveI- ses. no sentido que se sobrestassf:: :' ele _ foi,.sabotada Pela diretora do Departamento � ções dos beneflclOs ecre a-

'álcooi absoluto); 'cêra de
1'0 e contava, ao falecer 81 �_............._••_-••,,,_,,••"••-_.,,,,,,,, 6 J'ulg'amento para q'la.ndo ',: ' � ',da em julho do ano passaelo,

d 'd d E td'
c ,de �duca,çâlo, pelo motivo de o paraninfo escolhi- � o IAPC até hoje não pagou carnaúba; ,distilàção sêca

.a�os e 1 a e. suou na 'Aram'b UI, ru'., viesse a Ser susPenso o est.a- � do pelos normalistas ser o dr. Aderbal R. da ,silva. .. da ma'àeira (álcool metífico,Universidade de Coimbra, � do eleSitI·O.' i'. aos seus aposentados e pen-
o, Não ficou só aí aquela autoridade, que tem tan- � .

t t f t ácido' acético, acetona, alca-te�do alcançad,o. a cátedra

d d ,o I�linistro Afranio
J
Costa � to de utrabiliária quanto de incompetente para � síbnIS as í'1-S quo astre edren ,es

'tl'ão, 'carvão de madeira.);elOlS anos depOIS de colar S tiU a " o expendendo uma' série de. .. t
' l ao segundo ,semes re e . .

,

gr' u Em certa fase de suo '.. o alto cargo que cleslustroH, duran 'e vari0s anos.

� 1954. Depois de inumeros pro- manteiga al·tificial ou mar-
. ,� ·'f .

d' 1 t
' •

j" BUENOS AIRES, 15 (1;. considerações 'e estribando- � Também as regi,onalistas do Grupo Escolar Pl'esi- t«fstos, vem agora o deputa-, garina; polpa de madeira e
VI a 01 Ip oma a, ocu,pane o

. 'd t PedI'O- se em tratadistas para mos- " de'lt Roa evelt de 'COqll 1'1'0" tl'ver'am sllspensas a
'

l' d' t' d
.

o posto de ministro plenipo- P.) - ° presI elle,
,

. l""
e se' -", < ,.

� do Adilio Viana de conferen- pape:-; In us na. e sOJ�
.,.' , E Aramburu recebeu sau- trar a legalIdade do Estao.o 'I solenjdacl� da sua formatura pela mesma razão:,

• � cI'ar c'om o sr. Nelson Omeg- (farInha e -azeIte comesh-tenclano de seu' paIS em Ma- .

,.,. d ·t· b
"

d' ,.', '
'

. . daçã'o do corpo dlplornatlCo e SIlO, aca, ou por ar, se,I" ser seu paraninfo o dr. Adel'bal R. da Silva. 'na ministro do Trabalho, que vel); 'cola de carpinteire ednd. FOI tambem deputado e '

. b d voto tam'be'm no mesmo '''n- � Para 'evitar que a mocidade estudi.osa, na con- .." I
."

(1 'tministro das Relações Exte7 estl'angeI,ro, encaNe?a ? PAe- tI',do Acha'va qlle S'" dev·I·a·Jc-o_;o , .. lhe, informoou. já ter ton:a�o I gelatina; atIcIn�os 'eI e
.

, , h f' lo seu decano, o unCIO -' v < � clusão elos cursos, sofra prejuizos de, 'ordem moral �i'. providenCIas Junte ao MmlS- condensado, em po e pasteu-nores, calgo e:qt que c e lOU
, . h ' M'" nhecer' do pedido mas pflra i- .. '. .

c· nal ob 'I'lnpressa-o do I, J ••

d 1
-

t g a na postolIco monsen or arJO . , .
L " e InICle saa carreIra voca 10 s -' -

� tério da Fazenda esperando I rizado, ma.nteiga, q'UeIJOI3,a e egaçao por u ues (.
.

"
..

' J'ulg'a'-lo entrando. no ,0eu
-I

1 1 f t· 'l't· Ó .

I'nte1' ssante ao dC f'-
.

d V ' 11 Zal1111 Tambem cumpnmen-, "

� "orosa c e, 'ana 'lsmo 'po 1 lC , sena.. e'
1- que o p.,agamento seja efe-

I'
leite maltado" etc.) ; ,gaze leon erenCla e ersa les, em .' .

t
. ',' mérito depois ,que venha "O; Govêrno conVOCar a,Assembléia, afim de que o d.e- 'I. d d'1918. F'ez oposlçao,. coino

tou o presI.de.� e dProlvI�o� 10,
ser sl1�penso o estado de si-.. .

k f"
,

1
.

'm' • tuado senão neste mês pelo, algo ão; cor as em gera,

membro do Partido LIberal a Confederaçao e greJas
. 'I putaelo romanows i IZeSSe aprovar uma eI, aSSI.

.�. menoS.',em,janeil'O
próximo. I ex:ceto as �e

.."algodão.,

'I' 'd'da pelo tlO . � Art. 10 _: Nas solenidades de formatura es-
aO governo de -Salazar. Era Evange Icas presl 1 ..

'

.

, ;-
membro efetivo da Academia dr. Dante 'Ul11ber�0 Barble- ��Iguiu-se ,c�m a p�lavr:, c � colar,. dos estabelecimentos esta- _ -- _ .

de Ciências de' Lisboa e mem- ri" um dos .presldentes do mInIstro Mano, GUlmar:le",:. duais, os paraninfOS, patronos e

� CONCURSO DE VITRINES'

Co'nselh'o Mun,dial de Igre- que tam,bem ·votou para ,q11C ",
'

homenag,eados serão cje livre no- '-
bro correspondente das aca- •

demias de Paris, Londres, Rio ,jas, que pediu a �evogação se conhecesse do pedida ma� � meação do GQvêrno.
, Durante as festas natalin�s ais <da praça. Com o, fito de

. -

f t J' 19amento "O �
�

A' t 2° '_ O Governa.dor será sempre homena-

�
.

de Janeiro, Pdris e Buenos das I restrlçoes que a e am para que. seu u ;:;
.. '

r .
,

nesta capital, haverá, como 'estimulá-lo, o prefeito cm-

Aires, além de socio de inú-- as atividades religiosas na se processasse depois da 81.1$- 'i geado de ofício.
nos anos anterioreS, o pito- mar Cun�a ofereceu um lin-

meras sociedades cientificás denomina.da "!í\0na de seg 1- pensão do estado de. sit.to. � Art, 30'- Revogam-se as disposições em cOlf- lreseo e súgestivo concurso do troféu, que caberá à casa

de todo o mundo. rança", a qual abrange ex- ,Qu�ndo este acab�u. de PI�- ) trário. � de vitr'ines, a êle concorren- coh1ercial vencedora do cer-

No campo cientIfico, sua tensas regiões das pi'ovÍn- ferlr seu voto 'o mlOlstro Rl- < '/ _

I '.
'

�do inúmer.as cas.as comerci- tame.
atividade dirigiu-,se sobretudo cias limítrofes. beiro da Costa, pela or(lem, V'.J>�._'V'-_�-.....................a�........._�_a...'t.......t'....._w

...__J'\-....,.,........

� ,

�. O TEMPO
Previsão do tempo até às

14 h�ras do -dia IS:; ,

Tempo ::_ Em geral ins
tável, sujeite á cb.uvas e tro-
voadas .•

'.. -r-

Temperatura Estável.
Ventos - Do quadrante

Norte; frescos.
'I'emperaturas Extre-

más de ontera: .Máxirna 25,6.
Mínima 19,4.

.................� .

PEDIDA,A FALENCIA DO BANCO DO
.

DISTRITO FEDERAL'

FALECEU EGAS MUNIZ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OICADOR PROFISSIONAL
.

M É .D I COS' O ESTADO
DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR�A

. GARCIA - I CLíNICA MÉDICA

Diplomado pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho-
cional de Medicina da Univer- raso

"

sidade do Brasil Rua Tiradentes 9 - Foné 3415

Ex-interno por concurso da Ma-
DR. JOSÉ T'AVA'RES' ,

ternídade-Bscula
'

(Serviço do Prof.'Octávio Ro- IRACEMA
drigues Lima) ,

Ex-interno do Serv,iço de -Círur
gia do Hospital I. A. f. E. T. C.

do Rio de Janeiro
1\lédico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAçÕES
Cons: Rua .João Pinto n 16,

das 16,00' às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bíttencourt n,

101.
Telefone: 2.692.

INFoRMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessitá,
tliàriamente e de imediato:
.JORNAIS Telefone,
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579
A Verdade .. '. . . . . . . . . . .. 2.010
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) ' , 2.314

(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos 3.831
Militar 3,157
São Sebastião (Casa de
Saúde) '................ 3.153

Maternidade ' Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz '(Raclama-
ções ) .. :

"

. 2.404
Polícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gah.rDelegado ) .. 2.594
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC :.. 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3 553

Varig 2:325
Lóide Aéreo 2.402
Real 2.377
Scandinavas . . . . . . . . . . . . 2.300
HOTÉIS
Lux 2.021
Magestic 2.276
Metropol 3.147
La Porta 3.321

Cacique .. . . .. .. 3.449
Central 2.694

HORÁRIO: Estrela : 3.371

liRA rEMIS CLUBEDas 13 às 16 horas. Ideal 8.60596, ,

'

Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO
Residência: Rua José do Vale, Disque .

Pereira 158 _l Praia da Saudade '

�i�� , \ ••••••••e••••••••••••
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DR. VIDAL DU1'RA FILHO
A D V O G A DOS

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consu Itô rio : Felipe Schmidt,

38 (das 14 às 17 horas).
Reaidêucia t Tenente Silveira,

130 (Fone, 3165).
.-.'

iJR."CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças dé Senhoras _ Partos
- Operações - Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE
3512.
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho

ras

Residência: Avenida Rio Bran
co, n. 42.

Atende chamados

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS DR. LAURO DAURA

Senviço completo e especiali- CLíNICA GERAL
zado das DOENÇAS DE SENHO- . . , .

RAS, com modernos métodos de' Especlahst� em
. m,ol.estlas de

diagnósticos e tratamento. Senhoras e v.laS urlllarla.s. _

SULPOSCOPIA _ HISTERO _
Cura radlC�1 das

í

nfecções
SALPINGOGRAFIA - METABO- agudas e. C!'o,n1cas, do aperelho DR. SAMUEL FONSECA

LISMO BASAL .gnníto-urtnarto em ambos os

sexos. CIRURGIÃO-DENTISTA
Radíoterapía por ondas curtas-

Doenças do aparelho Digestivo Clínica - Cirurgia
Eletrocoagulação - Raios Ultra

e do sistema nervoso. PROTESE: - Pontes Moveis e
Violeta e Infra Vermelho. Horário: 10lA ás 12 e 2'h ás 5. Dentaduras em
Consultório: Rua 'I'najano , n 1, Consultório:, R. Tiradentes, 12' Nylon.,

1° andar - Edificio do Montepio.
_ 10 Andar _ Fone: 3246. DIATERMIl... : --:- Tratame'nto de

Horário: Das 9 às 12 horas -

Residência: R. Lacerda Cou- canais pela ai-

DJ'Da�U�SIàs 18' horas _ Dra. tinho, 13 (Chácara do Espanha) ,
ta. frequencia.

_ Fone: 3248. Raios X' e Infra-Vermelho
MUSSI Consultório e Residência: R.
Residência: Avenida 'I'rom- DR. ALVARO DE Fernando Machado nO. 5

powsky, 84. Fone 2225
-- ----- CARVALHO

MÉDICO DE CRIANÇAS Consultas: das 8,00 às li ho-
PUERICULTURA - PEDIATRIA Iras e das 14,00 às 18 heras.

- ALERGIA INFANTIL

I
Exclusivamente com hora mar-

Consultório: - Rua Tiraden- cada. ' ..

tes n. 9. Sábado _:_ das 9 às 12.
Residência: - Av. Hercilio

. J

Luz n. 155 - Tel. 2.530. DR. • LAURO CALDEIRA
Hor�:i?: - Das 14 às 18 ho- DE ANDRADA

ras dIarIamente

,I

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS _; CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Ataques - Manias -

Pl'6blemática afetiva e sexual
'Do Serviço Nacional de Doen-

ças Merrtai s. �siquiá_tra, dó
Hospital-Colônia Sant-Ana.

'

CONSULTóRIO - Rua Tra
jano, 41 - Das 16' às 17 horas
RESIDI1:NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Tel. 2901
'

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

CAS E ADULTOS
-

- A:lergia -
Consultório: Rua Nunes Mr.-

chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

-Consultõrio : Rua Vitor Mei
reles, 22, Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20a enfermaria

e Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de .

neurologia (Prof.
Austregesilo) .

Ex-interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova

rios e útero
Consultório: Vitor Meireles 22
Das 16 às 18 horas.

.

Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO'

Operações _ Doenças .de Se
nhoras _ Clínica de Adu<!tos.
Curso de Especiáltzação no

Hospital dos Serwidores "do Es-,
tado. -

, ,

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).

.

COlísultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
À tarde das 15,30 hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO - FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILlS
Consultório - Rua Vitor Mei

reles, 22.

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Plcrtanópo lls.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela' manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as. 5 -

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2

RESID1lJNCIA - Felipe Sch
midt n", 113 Tel. 2365.

OLHOS

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
,

Ortopedia
Consultôr!o: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 díàrlamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA
:MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO E OPERAÇõES
Infra-Yermelhos-« Nebulização-

Ultra-Som
(Tratamento de sinusite sem

operação)
Anglo-retinoscopia _ Receita de
Oenlos _ Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei

reles 22 - Fone 2675.
Res: - Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

---_..

DR. NEWTON
D'ÁVILA

CIRURGIA GERAL '

Doenças de Senhoras _ proclo
logia _ Eletricidade Médica
Consultório: Rua Vitor Mei

reles n. 28 - Telefone: 3307.
Consultas: Das 15 horas em

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.'

,DIlo MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - TeJ. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelinho,

12.
.

DR. NEY PERRONE
MUNDDR. I. LOBATO

FILHO Formado pela Faculdade' Nacio
Doençai! do aparelho respiratório naI de Medicina Universidãde

TUBERCULOSE do Brasil
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA RIO D.E JANEIRO

DOS PULMõES Aperfeiçoamento na "Casa de
Cirurgia do Torax Saude São Miguel"

Formado pela Faculdade Nado- Prof. Fernando Paulino
nal de Medicina, Tisiologista e Interno por 3 anos d� Sêl'viço
Tisioclrurgião do \Hospital Ne- de Cirurgia'

,
rêu Ramos Prof. Pedro de Moura

Curso de eSllecialização pela OPERAÇÕES
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- CLINICA DE ADULTOS
tente, de Cirurg'ia do Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS

Guimarães (Rio). CONSULTAS: No Hospital de
Cons.: Felipe Schmjdt, 38 - Caridade, diárillmente pela ma-

Fone 3801
.

nhã
Atende enl hora marcada. RESID�NCIA: - Rua Duarte

80 Re�'F:,- Rua Esteves J'unior,. Schutel, 129, - 'rele!;. a.288 _,. I" lfr one: 2395
' ,

Florianópolis. '

Dia 11 - domingo - Soirée de Formatura das Gi
nasianas do Colégio, às 22 horas.

Dia 25 - domingo - Tradicional Soirée Elegante
de Natal - Ornamentação a caráter. Sor
teio de premios. Escolha da mais elegan-

DR. JOSÉ MEDEIROS te .de 1955. Reserva de Mesas na Relo-
VIEIRA jbâltia Müller - Cr$ 100,00.

- ,ADVOGADO - DI'a" 31 Ma" t
.

B'I d S- Síl t
'

Caixa Postal 150 _ Itajai
- jes oso ar e' e. ao I ves rre - as

Santa Catarina. 22 horas - Apresentação das Debutan-

DR. CLARNÕ-G-.
--

tes, cuja inscrição deverá ser feita pâra
GALLETTI o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
ADVcfGADO _

NOTA Nas soirées dos dias 10 e 11 somente pe-
Rua Vitor Meireles, 60. derão entrar, os que tiverem convite.
FONE:: 2.468 -- -

DR. A;;�;Ió�o�OMÊSDÉ :�erviços Aéreos Cruzeiro
-1������ _

I ,do Sul-T.A.C.
Escrttór!o e Residência:' _tlARTIDAS ms FLORIANOPOLIS
Âv. Hercilio Luz, 15 28 Feira _ Itajaí - Curitiba - São Paulo - RioTelefone: 3346. .

.

Idem - Lajes -:- Pôrto Alegre.
•••••••••••••••••••••• 3a Feira - Itajaí - Joínvile - Curitiba - Parana-

guá - Santos - Rio.
D E N TIS TAS Id L

.

J b X
•

em - ajes - oaça a - apeco. SENSACIONAL BINGO NO DIA 15 QUINTA FEIRA,
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio. AS 20 HORAS

I�em :- La�un� :- 'I'ubarão - pô.r�o Alegr:. Com Cr$ 20,0,0 ao cartão você poderá ganhar os se-
5 Feira - !t�Jal - .M�fra - CU�I�lba - Sao Paulo,' guintes e lindos prêmios: ,

Idem - It�Jal - Joinvile - Curitíba - Paranaguá I 1 vidro de água da Colonia. /

rr: Santos - RI?. r'
1 porta joia prateado, todo forrado com veludo.

I�em :-:- Lajes -:-.Joaçab�_ - Xapeco.
.

1 lindo jogo de chícara de porcelana, pintado a mão.
6 Feira - Curitiba - São Paulo - RIO.

. 1 bonita floreira.

I�em - Lag�n� � T.ub�rão - P?�to Alegre. ,

1 maravilhoso abat-jour de alabastro.
. Sabado - Itajaí - Joínvile - Curitiba - Paranagua 1 boneca que chora e anda.

- Santos - RIO. 1 cobiçada caixa de VERMUTH.' "

Idem. - Lajes --:- �oaçaba_- Xapecó. ,I.. �1 bonita panela de pressão MARMICOC.
Domingo - Cunt}ba - S�o Paul� - RIO. 1 findo prêmio que será para o BINGO surpresa.
Idem - Laguna - Tubarao - Porto Alegre. Festiva, reunião nos salões do Clube, com a presen-
Reserva de lugares, compra de passagens, despachos ça do grande mundo social.

.

de encomendas e informaçõ�s: .' Serão 9 rodadas com a variedáde de marcação do
SUCpRSAL - Rua Fehpe Schmidt, 40 - Fone 2500. sistema de Bingo Social-horizontal, vertical, qualquer,
LOJA LUX - LUX H�TEL - !,one 2021. Janela, pesado, letra.t, letra 1, letra x, letra u, etc.
LOJA TAC - Rua F.ehpe Schmldt, 24 -'Fone 3700.CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO Edificio
Partenon - 2° andar - sála
203 - Rua Tenente Silveira, 15. Senbores Advo'gados e·Atende diáriamente das 8 às
11 horas. ,

_3�� �s 5:: �::as�4 as 18 horas. firmas ,do .Inierior
Confecciona Dentaduras e Pon- O ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta capi-tes Móveis de Nylon.
_____________

. tal, propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e

DR. JOÃO
_

ASSIS FILHO} qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

��RURGIAO DENTIS�A --: i' Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou retirada
Chmca de Adultos � Cll'urgla .' _ . .

e Protese Raios X de documentos, legahzaçao de fIrmas, hvros, contratos,
Rua Felipe Schmidt, 39 A - certidões, registros, etc. etc.·

s'a�:en5dee :om hora marcada ,

ESCRITóRIO "SÃO JOSE" - Rul\. A];aro' de Car-
Das 9 às 12 e das 14 às 16 valho, 25 - FONE: 38-83 FLORIANóPOLIS.

ADMJNI�TRAÇÃO
,Redação' e' :Ollicinas, à rua Con
sefhel'ro 'M'afrá, n. 160 Tel. 3022
- ex. Pastai L39.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ge-rente: DOMINGOS F. DE

,

AQUINO
Reprellentantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
, Tel.: 2'2-5924 •.- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano , Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
'Ano Cr$ 200,00
Semestre ' Cr$ 110,00
Anúncio mediante .contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos' conceitos emitidos nos ar

tigos assi nados.

FARMACIA DE' PLANTA0
I

Felipe Schmidt, 43.
11 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt, 43.
17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano. t,

18 domingo ____; Farmácia Catar inense - Rua Trajano.
24 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra

jano.
25 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
31 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas, Felipe Schmidt,
43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.

.

Luiz Osvaldo D'Acâmpora .!_ Inspetor de Farmácia.

C,olejio Coração de Jesus
AvISOS PANA v ANO LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Inscrição para os mesmos

Dia 12 de dezembro de 1955, das 15 às 17 horas.
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames de admissão ao Ginásio
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 8;00 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

Inscrição para ambos
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas,

MATRíCULA Mf.:S DE FEVEREIRO
Curso Primário

,

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 .;_ das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

co e Normal.
'

-0-
Reabertura das aulas
Dia lo de março de t1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia 1-3 ----., Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 horas.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato I,:olegial.

Distribuidor

c. RAMOS S�A
" -rI

Comercie Transportei
,

RUll Joio Píuto, 9 Fpolll
-

SINDICATO DO COMERCIO
VAREJISTA DE FlORIANÚPOllS

AVISO AO COMERCIO

Avisamos que, de acôrdo com ,Q que :ficou estabelecido
entre êste Sindicato le as autoridades oompatantea, o tra

balho noturno das casas comercíaíssjíesta Capital, no pe

riodo de 15 a 24 de dezembro deste ano, obedecerá ao Se

guinte horário: do dia 15 8:0 dia 23 encerramento às 21

horas, dia 24, sábado, encerramento às 18 horas.
Co'municamos, outrossim, que os empregadores deve

rão conceder meia hora durante o turno, dá oite para os

empr,egados fazerem um lanche.

Lembramos ainda, que haverá rigorosa fiscalização por

parte -da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.
A DIRE'rORL\

-

Viagem com segurança
, ,e rapidez'

80 NOS CONFORTAV'EIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)'
_Florianópolis - Itata! - Joinville � Curitiba

AgênCia: tioua Deouoro esquina da
Rua Tenente Silveira

CLUB� DOZ�' D� AGOSTO

Senhores Comercianfes
.e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..,
do pela escrita 'comercial, é mais justo do que o calcula
do 'pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTABIL-IMOBrLIARIO PERRONE

Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Pos.tal nO 355 -
-

I!'one nO 3222 - Florianópolis.

Dentisfa para Crianças
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo - 10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo C6elho, 1
Horário: 8 às 11 _:_ 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

tProcura-se Casa 8:1

.'i1
_Venae-se otima casa construida de roletes com 73

mts.2, bem junto a, praia, preço Cr$ 60.000,00. Tratar
com o propri'etario no local. Ponte de Baixo - São José
- bem em frente a Capela.

Fara alugar, procuro, com
urgên9a, casa com quatro
quartos e demais dependên-
eias.

DR.· CESAR BATALHA DA SilVEIRA
Cirurgião Dentista

.

Cl1n1ca de Adultos e Crlançu
Ralo :x:
Atende com Hora Mareada
Felipe SchDlldt 39 A Salas 3 e ,

Dou preferência a casa

com peqU(lno quintal e sita
no centro ou em, rua servida
por ônibus.

Ofertas e cop.dições pór
carta a Puulo Preis, Hotel
Majestiç, até"'oito de dezem
bro.

. ..... ,..' . ,

casa NA PRIII

8ulolovel Hudson
Vende-se completamente 'reformado.

• Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pintura
e acolchoamento novos.

Parte mecânica 100% - Vêr e tratar. na Oficin Che
vr6iet.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-, R. Vieira de Mello

Por que, meu coração, tu sonhas tanto?
Não ves que é vão todo êste teu sonhar?!
O mundo não nos quer! Queres achar
Paz e consolação onde há só pranto?!

Não! Esqueçamos o sonhar; portanto!
Ninguem um' braço amigo há-de nos dar
Como amparo L.Pensemos em levar
Êste nosso' sentir ao Campo Santo!

Ah! quanto custa, ao criador de imagem,
-Saber que mais valor dá-se à roupagem,
Do que, do Artístar-à glória merecida!

_

Ah! desdêm que mais feres que punháis
Em pérf idas batalhas! Muito mais!. ..

Porque nos deixa na Alma atroz ferida!

ANIVERSARIOS
- Dr. Celso Ramos Filho

C ..

Associando-no� às home-

nagens, de que será alvo ho

je. endereçamo�-lhe ' nossos

cordiais cumpnmentos.

• Menino Luiz-Gonzaga
Aniversaria-se, hoje,. o

galante e intelig.en�e men�lliO
Luiz-Gonzaga, f ilhinho dile

to do noSSO prezado conte�
râneo dr. Celso Ramos, FI

lho, Engenheiro Civil, e �e
sua exma. esposa d. Maria

Júlia Medeiros Ramos.
, .

Por .tão, grata efemel'lde
seus 'iúúmeros ami.g,uinho� e

admiradores serão 'l'ecepClO

�ados na residência de �et�s
genitores, com uma festmha
, tima em torno' de lautas,
ln I

,

mesas de doces e gu�ranas.
O ESTADO cumpnmenta,

formulando os melhores vo

tos de felicidades.

FAZEM ANOS, HO�E:
_ Professor Henrique

Bruggmann, lente do Insti
tuto de Educação desta Ca

pital e pessôa muito relacio

lUtda neste Estado;
dr. Antônio Carlos

Kon der Reis, deputado fede

ral da U. D. N.;
_ sr. Odilon M. ;Pôrto;
_ sr. Agripino Souza,

fUl�cionário do D. C. T.;
_ sr. Ranulfo Cunha;
_ jovem Moisés Saraiva

C::ddas, filho do Ten. Lau

deliRO Saraiva Caldas e de ..

sua exma. esposa d. Lacy

Caldas,;
'_ sr. Tomp,z Camilli Fi-

'lho; ,

_ Tenente Virgulino Fur-

qllirh Machado, da Reserva

Hemunerada do Exército;
_ sr. Célio Ferrari, con-

tRdor;
,

_ sra. Ida Moura, esposa
do sr. Antôúio Moura, fun- I

;:júnário 'da Contadoria Ge-

ud;
sra. Alda da �uz Cos-

ta;
_ sra. Lelita Peres

O:iveira:
sta. Térezinha Carrei-

sta, Lice Bittencourt;

- sta. Dalva
chon,

Ftoríanépolís, Sexta-feira, 16 ele Dezembro de 1955

Todos os oamlnhos levam a Roma
e•.. tOdOS os artigos ,de Natal se

encontram na (A Modelar»
Não é frase nem adaptação de quem redige esta nó

ta. É frase de uma pessôa culta e muito objetiva nas

suas apreciações, proferida por ocasião de uma recentis
sima visita feita a "A Modelar".

Ninguem desconhece o sentido amplo que 'davam an

tigunrnente á primeira parte daquela expressão. Roma foi,
rea lmente, o ponto concen tríco do mundo politico nos

tempos do Império como depois se tornou sêde espiritual
do mundo católico.

,

Ninguém desconhece, _ igualmente, as dificuldades
com que luta agóra um chefe de família para solucionar

satisfatoriamente, os problemas de Natal. Utihdadr s '

para o lár, presen,tes para a esposa, para "os filhos, para
os parentes e também .. , as necessidades pessoais. Como

resolveria êsses problemas si não fossem as benignas e

suavissimas condições de venda da HA Modelar" ao lado

elos, seus preços que sempre são os mais baixos da pra
ca? Como Se poderia atender todas 'as necessidades, den
tro da exigencias da móda e do bom gosto si não fossem

as varias e bem sortidas seções da "A Modelar"?
.

Vamoa citar alguns artigos de utilidade e oportun í

da de maxima para o Natal:

Lebarben-
rARA o LAR:

- menino Murilo-José, fi
lhinho do sr. Doríval da Sil-

Nilon para cortinas, largo 1,30 a Cr$ ...

'145,00 e na largo de 1,55 a Cr$ 67,00
-

Tôalhas de rosto, fortes a Cr$ 11,00
Cretone Linhól, largo 2,20 a Cr$ 67,00
Poltrona-cama DI!'ago desde Cr$ 1.800,00 I
etc. etc.

Folgamos em re�istra7" va Lino, telegrafista;
na data de hoje, o amversa- - jovem José Moreira,
rio natalício do nosso pl'e- aplicado aluno do Ginásio

zado coestaduano, dr '. Cels_o "Dias Velho" e filho do sr.

Ramos Filho, engenheu'o CI- João Moreira Filho; alto

vil' com escritório nesta C!',- funcionário público aposen

pita!. tado, e de sua exma. esposa
Pelas suas qualidades de d. Laura Moreira;

,

caráter e de coração, o com- - jovem João Salvador

petente profissional con- dos Passos, filho do SÍ'. João

quistou largo circulo de a- doe; Passos, hoteleiro, e de

migos e admir�do,res .na sO-1
sua exma. esposa d. Rosa

ciedade 'florlUnopolltana. Ana Mello;
Esportista devotado, é ? a- - dI:!. Anísí� D.utra, ínte-
tual Presidente do AVal F. gro JUIZ de Direito da Co

marca de Araranguá.
...-..--""'----.........................,....

"UM SONHO TOLO"
MOSCOU, 14 (U. P.) - A

União Soviética advertiu que
"é um sonho tolo" pensar que
a Alemanha Oriental possa
se afastar da órbita comunis
ta. Essa declaração foi publi
cada no "Izveatía", órgão do

regime vermelho de Moscou,

PARA SENHORAS: Tailleurs de finissima lenita a

Cr$ 575,00
Tailleurs de puro linho, Cr$ 975,00
Blusas moderníssimas a Cr$ 87,00
Vestidos deste Cr$ 90,00

.

,
,

rARA CRIANÇAS: ótimas camisas de jersey a Cr$ 45,00
Terninhos de bôa casimira a Cr$ ..
310,00
Terninhos
o-s 66,00

PARA HOMEM: camisas xadrês a Cr$ 55,00
camisetas fisica a Cr$ 12,00
magnificos ternos de casimira desde
Cr$ 415,00

Citamos alguns preços de artigos populares. Além

desses se encontram na "A Modelar" mohiliaríos para sa

las de' jantar, quartos e salas de visita -:-:- Tapetes das
mais reputadas marcas -'Cristais - Aparelhos de jan
tar - Pianos Brasil - Enceradeiras Walita - Refrige
radores Brastarnp e milhares 'de artigos confeccIonados

para senhoras, cavalheiros e crianças.

para meninos de brim

)
3

�'
SERVICOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL

'

IV,QIO U�IItO, lze.UUHObO RV,lmO PECUtIlI1UhJl.TfU2·7QOO
SUCURSAL - RUA FELIPE SCHIDT, 40

LOJA TAC - RUA FELIPE SCHMIDT, 24
LOJA LUX - LUX HOTEL

à sua amiga: "depois eu

conto ... "

, pílulas, drágeas, remé

dios,' são assasain os poten
CiaIS de crianças. Muitos
casos são citados, nos quais
erianças foram envenedadas

por terem comido as "balí
nhas" que encontraram na

bolsa da mamãe, sôbre a

mesa ou dentro do criado
mudo. Remédios c substân
cias ácidas e de limpesa,
c1etergentE;s, inseticidas, de
vem ser guardados longe do
alcance de g'Ol'dDChas mão- \

z inhas curiosas. E, já que
estamos neste assunto, é
bom Se acostumar; a' esvazi-
ar sempre os cinzeiros, po�
tabaco e cinza não são ali
mentos recomendados pelo
doutor ...

ENLACE MATRIMONIAL ,SE NÃO FOREM ...
Realiza-se, hoje, na cidade de Blumenau; o enlace CASABLANCA, 14 (U. P.)

matrimonial do, professor catedrático sr. Osvaldo Melo _' O movimento d03 colonos
Filho com a prendada senhorita, professorat Roaina Moa- traneeses advertiu que' todos
ria Pontes.' O noivo é filho elo nosso colega de imprensa os membros do citado movi
jornalista Osvaldo Melo e de sua éxrna, esposa d. Ana mento, nb total de 500.000,
Bosco ele Melo e a noiva, é filhà de d. Hilda Barbosa Fon- emigrarão para a América
tes, viuvá do saudoso contei-rarieo Eurico da Silva Fon- do Sul, se não forem respei
tes. tados seus privilégios no

O ato realizar-se-á na residência da,mãe da noiva á Marrocos livre.
rua João Pessoa, 3 em Blumenau,

Descendem os noivos de .duas familias tradicionais de
nosso Estado, onde mantêm largo circulo de amizades.

Lógo após o casamento, seguirá o casal para Cambo-
A ríú, vindo depois de alguns dias a residir nesta Capital.

Mellina Beatriz P. Correa, O "O ESTADO"'cumprimentà os distintos nubentes,
O lar do nosso prezado

com os melhores votos de felicidades.
conterrâneo dr. Ylmar Cor

rêa e de sua exma. esposa d.

Lilá Corrêa, engalana-Re
festivamente, no dia de ho

je, com a com�m.oração , �o
sétimo aniversal'lo natallclO

de sua galante e inteligente
filhinha Beatriz.
As inúmer:as amiguinh�s,

llE'sta oportunidade, levantO

s('us abraços de felicii�ções
a prendada aniversanante,
Sf>ndo recepcionadas co�
\lma festinha alegre.

.

O ESTADO, cumpl'lmen
tan do a aniversariante, fo)'
r,lUla votos de felicidades.

}' .
,

,\, ;}\�.; 'r I:.,��'( /...
,

,� porSINHÁCARNEIRO ,',">q,"'" '

CONSULT'ORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHN.SON

"SEU BEBÊ ESTÁ SE- quantidade dêsses perigos
GURO? (1) podem ser evitadas, com

As doenças não são os certos cuidados. Entretanto,
únicos perigos que ameaçam êsses cuidados são um hábi

o seu bebê, As estatísticas to que não é natural à

provam que o seu "lar, maioria dos adultos e deve

quan-'jtq_ a_aGiaent.es, -é o lu-, ser <culti-'\!ado-,,<om a:inco.
gar mais perigoso do mun- Tomemos, como, exemplo,
do, E o número de acidentes o quadrado ou lugar de

que podem acontecer 'a uma brinquedo do garotinho. Vo
criacinha ou bebê é espan- cê verifica, sistamàticamen
toso. Felizmente, para os te, se não estão espalhados
nervos dá mãezinha e para pequenos objetos, que I po

a segurança do bebê, bôa dem ser engulidos? Engas-
gar com êsses obj étos é uma

grande quota na lista de Lembre-se de guardar os

mortes acidentais ele crian- fósforos em lugar alto e se-

cas. Muitas vezes, os dedi- guro, O fogo ex(:!L'ce estra
�hos teimosos do bebê con- nho fascínio sôbre as crian

seguem tirar os olhos de vi- ças. Quando estiverem na

dro de bonecas ou bichos de idade ele aprender a lidar

pano, ou as outras crianças com fósforos, ensine-lhes
deixam cair pequenos obje- como ascendê-los correta":
tos que logo são engulidos mente, mas, frize o perigo
ps;o caçula. I e12 chama com a máxima ên-

, Ifas�, Acidentes com os olhos são

1 E I b
- .

h. em re-se maeZll1 a
causados, mUItas vezes, por

'd'
-

]. 't_ prevelll a, nao e elxe üe er
roaes que fumam enquan- , ,- t

..

1 d.

b� d' ,a Jnao um es OJll1 10 e
to CUIdam do be e, lzem os

! :'u 1 � "t- 't'l
médicos. Se êsse fôr o seu

'_._ 1'on ;o-uo,corro ., ao: u I

h'b't t t E d ,no caso de pequenos aC'lden-
a I o orne no a. sca as ! •

I - f" 't' I tes caseIros. Quantas e

I sao ascmant. eSh jPara °F pe-, quantas vezes, necessitamos
queno enga m ae 01'. aça I .

'f I dI t· t' h d para um Joelho es' o a o, umcons rUll' uma por m a e, .

d
'

I 1 d 'j d
I dedmho cortado e um braçocu a ae o as - esca e as e

. '::n-ranhaclo - um pouco de
sua casa, para evitar quedas I

d
.

f t tdesa;trosas. I eS,ll; e an ,c, uma gaze es-

ienllzante ou um pedaço de.
Quais são os seus hábi-: esparadmpo'! E tudo isto

tos ao telefone? Você larga I você achará nêsta pequena
tudo e vai correndo atendê-! caixa mágiea. Não deixe de
lo? É enorme a lista de cri- procurar na sua drogadada
anças afogadas ou escalda- I

a pequena farmacia ambula-
!

das ou acidentadas de ou-
, te - tão útil e tão prática!

tras maneiras, porque "a I E voce acha que isto é
mamãe as deixou um minu-I tudo, n1inha amiga? Não, na
tinho só, para atender ao

I
semana que vem continuare

telefone". E, quando estiver I mos com a nossa lista de
falando ao telefone,_ é bom I acioentes e respectivos cui
militar a conversa ao míni- dados, assim como preven
mo, se tiver sido interrom-, � ções" e ficará - sem dúvida
pida nos cuidados com o ?e- admirada em descobrir quê
bê. Você sempre pode dizer I lugar perigoso é o seu lar.

A "Luz Solar Fornece

Barticipação
Vva. CAETANA MATILDE

I
Vva, RUElA PALMAS

FORTKAMP ,- AMANTE

participam aos paren'tes e pessôas de suas relações
contrato de casamento de seus filhos Léa e Francisco.

Léa' e F:tancisco
Confirmam

Florianópolis, 10 4e dezembro de 1955

Participação
O eletricista B. W. Kennon, no alto de um poste telefô

nico, ajusta umi;t bateria solar uS{lda pela HUnited States
Bell Telephone Company" a fim de executar as primeiras
chamadas telefônicas por intermédio de energia solar. A
Latel'ia, inventada pela "Bel! Telephone Laboratol'ies",
gera fôrça elétrica ao captar energia, da luz solar. Atu
aimente, a bateria. está fornecendo fôrça para um ser

viço rural -de telefones, no sudoeste dos Estados Unidos.

confirman

MOACIR IGUATEMI DA I.
POLimO AVILA

SILVEIRA e

e .I OLIN·DINA MüLLER
DELCIDES CLíMAeO DA ; AVILA

SILVEIRA Têm o prazer de partici-
Têm o prazer de partici-, par aos parentes e pessôas

par aos parentes e pessôas de suas relações o contrato
de suas relações o contrato de casamento de sua filha
de casamento de seu filho

I
Eliete com o Snr. Delcir

Delcir com a srta. Eliete Iguatemi da Silveira.
Maria Àvila.

'

DELCIR e ELIETE

Energia

VENDE-SE
Uma bicicleta nova, �'aio ,n. 2U. Marca MONARI{.
Preço Cr$ 3.200,00. - Tratar com o Capit&o

Paulo Sarni.Florianópolis, 14 de Dezembro de 1955
,

de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AVAlX .,cv.sa••s.
NO PROXIMO DOMINGO EMCONTINUACAO'AO CERTAME CITADINO DE PROFISSIONAIS, TEREMOS O CHOQUE DAS
MULTIDÕES ENTRE OS CLÁSSICOS RIVAt'S AVAl,E FIGUEIRENSE, . tlD.�RES DA TABELA. A RODADA SERA' COMPLE-

TADA COM O PRÉlIO IMBITUBA X GUARANI, EM HENRIQUE LAGE;
���_r;."'_A.=..-.- ..,._'flI�••�_.fli.",,,,,,,•••iA'-."'.-_ -_A_'"J'".\".__w_ �.....,. � � -�.,. w ,..yJ" M fljN.••� ��.FJ-•...,. ,,/I<...P��_G ·w .-..F-.·

"O· Estado Esportivo"
.......�••�••••••••••••••••••••••••� �..............••f �·�••••••••••••�.a .....

CONFIANTES OS CATARI
NENSES

Escreve o "Diário Cario

ca", de quarta-feira:
-' "Desta vez, não veio

nenhum "turista". A dele

gação catarinense está com

posta de bons remadores e

traz- fundadas esperânças
de .realizar bela figura no

certame brasileiro - é' a

opinião unanime dos com-

:pollentes da embaixada dirí- OS BAIANOS

gida pelo sr..João, Batista RIO, 15, (V. A.) O

dos Santos. Os "scratcmen" "quatro sem" baiano (com o

de Santa Catarina encon- veterano Mario Brito na vo

t.ram-sa hospedados no Ho- ga) esticou bem, na manhã

te! Ipanema,
- devendo che- de ontem para os 500 m s

gar, ainda hoje, os ultimos tros. É um bom conjunto.
€iementos, que. em virtude Certo, que nesse "tiro" con

de compromissos partícula- signou 1'34", com' ligeiro
res naquele Estado sulino, vento de ré. Pode não ven

não l,aderam ambarcar en- 'cer a prova já que os titüs

t:,�::';�:::.: FORÇA �::t�i ��:����:� �:;,:�::;� REGATA DO. VELEIROS DÁ IlHÁ� INAUGURADA A-NOVA SmE QA CON-
_�x�i���s� :�:�ed�a f;;��� �:����: :��:e ��;�i�a�:�:

Conforme já

informamos]
relhados, dificultando as- FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS

gação - é' o "dois com", primeiros 500 metros da ,

em primeira mão, fará o Ve- sim qualquer prognóstico de
guarnecido' por Edson West- raia da Lagôa, continuou em

leiros da Ilha, no próximo vitória para este ou aquele RIO, 15 (V. A.) - A's no Conselho Fiscal da enti-
phal e Francisco. Schfmirlt

.

treino- num ritmo lento, já
dia 18, uma grande regata, velejador. 'Dentre os mais 17,30 horas de ontem, foi

I
dade um jornalista especia-

(Chicão). Esse barco' deve-

r
que durante o "tiro" o rítmo

,. d d d C f l' d t 1 'd' ' . a ma. ior em extensão até ho- informados, eonseguimos sa- 111aug�1l-a a a.se. e a_ on .e- iza o, enuo SI o suger,idorá fazer excelente corrida e .de ramada foi de 36 por mi- -

je realizada ""-em nossas bel' que o páreo será duro deraçao Brasileira de Ten is, "
o nome de .Valter Mesquita,

é a grande esperança. Ou' n uto, . .

itó d h
.

aguas, Grande tem sido o entre Pedro Gomes Soares, nos proprios escrr 01'10S oic efe da se,cção esportiva
t.ros, porém, estão' em con- ,

.

d t d L b t L I I d "C
.

d M hã"
RDES" movimento dos íatistas da- Luiz G. Faria, JOl;ge Barba- epu. a o eo er o �a , o ,?rrelO a_o an a . ,

dições de brilhar, como, "BARRIGA-VE
quele clube para deixarem to, Luiz Espíndola e cn ova- presidente da novel

entlda-, qf

Por exemplo, 'o "quatro Esteve em ação o famoso , " f. '

G l d I. suas embarcações em perfei- to Aldo Freitas, que diz ue.
.. _ . . -ranc.e numero ,e.c espor-com",o "quatro sem" e o "oito" catarmense, denomi- O d 'd

'

As _ 8hs.
"oito". Como das vezes ante-' nado "Bomba H" Treino de ta'! condições de poderem aos quatros ventos que se- Ingente maxrmo a tistas compareceu a maugu-

_
. . participar desta monumen- rá o vencedor. Reina assim CBT, agradeceu _ o apoio

I

ração, concluindo o deputa- 1°) Atual. Atlantida. Nac_.
riores, Santa Oatarina está adaptação apenas, pOl� lda- tal regata. Ainda ôntem es- grande expectativa I prestado pela imprensa, du-' do Leoberto Leal o seu dis- 20) D,ESCULPE A PO-
bem representada e lutará clusive com a ausencra t:,. _ • -, _'

pe a
- t h d

,I
- d

.

d ''''t
t t '1 tivemos no galpao do Velei- reanzacão da mesma. Como ran e a. campan a e eman- curso izen o que mm o EIRA - Com: Red Skelton

de igual para igual com os Edson (que shomen e a

Ra�1 e) ros da Ilha e lá encontra- notícia' de última hora con- cipação. e mais uma vez pro- 'deve o tenis brasileiro á -:- technicolor
demais concorrentes. de ontem c, egou ao IQ ,

, •. t id t d C f d .
-

B - '1'·
b t't

. - 'mos grande numero de la- segu.mos saber que o bar- me eu envi ar o os os es- on: e eraçao rasi eira de 3°) O FANTASMA AS-
houve a su S,' Ulçao na VO° f t'd d d D t f Itistas lichando o fundo de co' Sudoeste agora com novo orços no seft 1 o e esen- espor os, mas, em ace ao SOB ADOR - Com: JohnnY
'ga.. , . suas embarcações, outros prop,,-ietário também vem de volver, cada vez mais, esse progresso alcançado por es- Mac BioWJl

E acrescentou: DepOIS dI) exerclClO qu<\-· t
.

t
,,' 'h D

.

t d "B b reforçando o que aparente- se credenciar para disputar espor e, em nosso paIS. se espor e, Ja era cegado 4°) EMONIOS ,DO CIR-
- Gl;aças a Deus, temos' 1., o elemen os o om a

. . - N
'-

I t d
'

-". "t mente poderá perigar du- as prImeIras colocaçoes, a ocaSlao, reve ou o pre- o momen o a emancipa- CULO VERMELHO 3/4 -

tido, boas revelaçoN-es no rd�- H, sa�ram, num qu_fa, r_:l rante a realização das mes- pois c'om Arí Silva D'O ti- sidente o desejo de incluir
I
ção". Eps.

mo c�arinense. Dssas � �em" Vlsan�o preparo lli� _�����__��__��__��__����__���__����������
mas. Conseguimos saber mão e Osvddo Fernandes

-

ficuldarles são as dificulda- co.
que nada menos de 1.3 bar- na prôa, o páreo será muito

des em que se debatem to-

<los Os desportistas brasilé- CHEGARAM cos participarão desta pro- mais duro. Aguardemos o

.

d va, sendo a mesma comboia- seu d,esenrolar. ,Por nosso
rrs: 'problema financelrJ. Ontem chegaram E san e

da por 3 lanchas, dando as- intermédio a diretoria do-
l\ias, no '!etor puramen'�e Schimittão, que sií.o os com- .

sim tôda assistência aos Veleiros da Ilha, está convi-
tecnico, felizmente, a safra ronentes do "dois com" ca- "

I' concorrentes. Dificil- será dando todos seus 'associa
é satisfatnria e .agora mes- tarineni:e", para êssa ma

mo trouxemos aí dois novos com os cariocas, já que os prognosticar qual será o dos para assisterem o de-

de valor, no "dois sem". Em- gaúchos Amo,' im e Olho rle vencedor, pois a turma da senrolar da maior prova até

"d' Prainha está com seus bar- hoje realizadfl. em Florianó-
bora o bal'cb ainda não es- Ovo (que estarão no OIS

tej� em condi�ões de fa7.er sem") :ü;'o visam muito essa
cos mais ou menos bem apa- polis

uma disputa difícil com Otl� prova, prefel'i;ndo um maior

tros competidores represen-, esfôrço no "dois ",3m".
ta uma das e&peranças d:>

•

NOTICIAS DO CAMPEONATO AVAl E FIGUEIRENSE "APRONTAM'�
HOJE PARA O CLÁSSICO-REt

DE DOMINGO
BRASILEIRO DE REMO

'americano, que é o conj un to
'

gaúcho, na manhã de on

tem sentiu o "pêso" do "dois
com" carioca, num, rápido
pega nessa raia da Lagoa.

lVIas por seu+turno tam ..

bém os cariocas do "dois
com" puderam observar que
os sulinos não se descuida
rarn de seu título continen
tal.

,

Avaí e Paula Ramos, pre- o reaparecimento' do player
parando-se para os seus I avaiano Morací, que há pou-

'compromissos de domingo e co retornou do Rio, onde
ôntem contra o Figueirense permaneceu alguns meses.

e Bocaiuva, respectivamen- Sua conduta agradou como

te, realizaram na noite de 3a médio volante e fala-se que

feira, no estádio iluminado é pensamento do técnico
da Praia de Fóra, um pro- Saulzinho inclui-lo no con

veitoso match-treino que foi junto que domingo próximo
assistido por um bom públí- dará combate ao Figueiren
co. Ambos os conjuntos dei- se, em disputa' da liderança
xaram bôa impressão, tendo do' certame citadino.
levado a melhor o conjunto
alvi-celeste, pelo escore de Hoje os "aprontos"
4 a 3, gols marcados por Hoje os dois times ri-
.Amorím (2) e Fernando (2) vais "aprontarão" para o

para o vencedor, Pitola e sensacional "Derby" de do
Torrado para os tricolores mingo. O exercício do alvi

praianos. negro será à tarde e o do
A -noyidade no ensaio f.oi "onze" "azzurra" à noite.

OS NOVOS

---'._-----------------------

O TURFE EM REVISTAHOJE A PESAGEM
RiO, 15 V, A.) - Sexta-

.CONFIANTES OS. CAPI- feira, às 15 horas, na sed�
XABAS da Cl;V, senl m:ocedida à Por AREÁO JUNIOR talada, no Bar Pitôco, uma

pesagem dos "patrões" d;IS finalmente, a Comis�ão sucursal do Jóquei Clube

guarniçfH�8 que correrão f,.') de Corridas do Jóquei Clu- Santa Catarina, para que os

Campeonato Brasileiro
.

de be Santa Catarina, elaborou senhores turfistas que não

Remo, á realizar-se domin- o calendário para o "mês de possam comparecer ao Hi

go, ,cedu, na Lagoa Rodrig'o Janeiro próximo, quando te- pódromo da' Ressacada, te

de Freitas, Nesse, mesmo dh remos as seguintes provas nham Qportunidade de fazer
e naquelil. 'llesma sede, mas de destaque. no turfe floria- seu jÔgO, pois as corr"idas,
às 21 horas, ser� instalado o nopolitano: muito em breve, passarã,o a

Congresso relativo ao cer- Dia 8, Prova Clássica Pre-
I
ser irradiadas.

tame. Dos 'trabalhos de aber- s-idente do Jóquei Clube -0-':'"
tura do conclave, constará Santa Catarina; dia 15-, No intúit� cre colaborar
uma conferência do pre::;i- Prova Clássica- Prefeitura com a nossa entidade tur-

RESPEITO AOS CARIO- dente da Federação Metro- Municipal de Florianópolis; fista, o sr. Luiz. Pereira dei-
CAS poW."·la de }{emo, sr. Arlin-' Çlia, 22 Prova Clássica Go- xou seus animais nas co-

(lo, sôbre o estádio . desl'a vel'l1ador do Estado. çheiras dq Hil?ódromo da

..modalidade esportiva, na- Portanto, janeiro próximo Ressacada, entregues ao

quela lago?. será um,' mês 'de 'festas-no c,ompetente treinador Arí
A segunda ,sessão do Con- Hipódromo da Ressacada, Vieira, Contando, com uma

gresso ocol',:erá
.

sábado, à3 uma vez que as provas an- cavalhada excelente, porém
16 horas, ainda na sede eh teriormente citadas, terão sem () devido preparo, temos
CBlJ, r, n(l Fluminense, d)- 1 dotações bem maü! elevadas certeza -de que muito em

mingo, a 1.0'·c'eÍra e última a que as atuais. bl'eve o treinador em ques-
qual sedt encerrada com -0- tão estará co!hendo os pri-

�s'!e

I
um jantar e�n homenagem Teremos, domingo prOXI- meiros fTutos de sua dedica-

"dois sem" -campeão sal, aos congru,ei.;tas. mo, a estréia ,de Excelsa, ção a J'&,o difícil ofício.
\. animal pertencente ao des-

,••••••••••••••••,••••••••••••••••••.,....... taca,do turfista, sr. Milton
Feet. SegunDO estamos' in
formados, é pensamento do
referi.do turfIsta, adquirir
Ull) animal de class'e para,
com êle, concorrer às pro
vas clássicas programadas
para janeiro próximo.

-0-
lV!ufto- em' bl"eve sel'á ins
\1

remo sulino.

No mesmo Hotel Ipane
ma enc�nh-am-se alojados
os rem!lidores capixabas.
Chegaram eles domfngo u'l
timo e se têm mostrado oU·

mistas,' quanto ao resultado
final da c'ompetição. Como
uma das forças tl'ouxera�n

eles o "oito", composto rle
remadores vigorosos e técni-,
COSo

Se bem que reconheçam
o valor dos demais 'dispu .

tantes, catarinenses' e capi
xabas apontam os cariocas
como ff1.voritos do certame
brasileiro ele 'remo, a se dis
puta..r ,domingo, ,na Lagoa
Rodrigo de Freitas.

OS GAUCHOS
RIO, 15 (V. A.) -

-0-
O - programa de domingo

próximo constará de cinco
páreos, reunindo 26 animais
e com o início marcado pa
ra 14,30 horas, encerrando
se às 17,10.
Haverá ônibus especiai�,

a p�rtir - das 13,00 horas,
saindo do Miramar.

,"',

VITORIA DO. INTERNACIONAL' ,

Contra o time do Brasil, I belo triunfo, pelQ escore

de Pelotas, campeão do in- minimo, no primeiro jogo
terior do Rio Grande do Sul, pelo titulo máximo futebo
o Internacional conquistou lí.stico daquele Estado vizi-

campo do advers(l;lo' um 111ío.
'. .

"ASSOCIACÃO ATLETICA BARRIGA
,

VERDE"

CINE SAO JOSE
As 3 - 8hs.

"Na Téla Panorâmica"
Leslie CARON - Gilbert

ROLAND em:
'

ESCRAVO DE UM
SEGREDO

, Cine Noticiado. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

\..,
,

[�I.�••
As 5 - 8hs.

"CINElVIASCOPE"
.

MARILYN Monroe - Mitzy
GAYNOR - Dan DAYLER ._

em:

O MUNDO DA FANTASIA
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

CONCURSO PARA ELEIÇãO DA RAINHA
As - 8hs.

Alice MIRANDA Al-
fredo NAGIB' Sorria
'MARIA DORCE em:

A UM PASSO DA GLóRIA
Noticias Universal. J01'.
Preços: 10,00 5,00.
Censura até 14 anos.

Continúa na liderança a Srta. DIRCE NOEMY

A 5a. apuração cio Concurso para escolha da Rainha da

"A. A. Barriga Verde", não ofereceu nenhuma modificação
na colocação das candidatas. '

Sexta-feira última, dia 9, com a presença de grande
número de associados que participaram do BINGO-DAN

çANTE promovido pela senhorita Dirce Noémy de Souza,
e candidatas, foi realizada a 5a. apuração dêste ínteressan
te certame, que apresentou o seguinte resultado geral:

1° - Dirce Noemy ele Souza .. _. . . . .. 3.530 votos
20 - Estela Maria da Silva 3.223 votos
30 - Naime Maria Silva 1.870 votos
4° - Marize Alba Vilain . . . . . . . . . . . 1.305 votos
50

-

- Marlene;Vilain . . . . . . . . . . . . . . . 600 votos
-0-,

li','IZIJ
Ás - 8hs.

Humphrey BOGART -

Ava GARDNER - Rossano '

BRAZZI em:

A CONDftSSA DESCALÇA
Fatos em Foco. Nac.
Preços: R,oo - -4,00.
Censura até 14 anos.

Além da RELOJOARIA MONT-BLANCHE, que ofertou
um finissimo ANEL DE PLATINA COM BRILHANTES à

vencedora, outras firmas já enviaram prêmios, como s'e

[nrn, A Modelar, A Exposição, Relojoaria Diamante Azul,
Jorge Salum S. A., Alexandre Salum, e outras que já infor
maram à Diretoria de que contrrbuírão para o maior êxito
do Concurso.

As 8hs.
Françoise ARNOUL em:

COMPANHEIROS nA
NOITE

Cine Repórter. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura -'até 18 anos.

"

./

"'�''''
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rJo fim do ano, pelo Natal, quase t
ê d a s as famílias se reunem em meio 'às

famílias talvez não se reunissem se a l q u
é

m , que em ví d a
.

t e
í �

era seu es e i o , nao pensasse,

em ampará-las contra as inc-ertezas dos dias futuros, .. Proporcione à

)
\_

efusões de cordialidade das" festas natalinas. Muitas dessas

sua. família a segurança do dia de amanhã.

Sul
c o M p A N ri I A N' A C l. o � Ao I.. DE SE- t?i U R OS", D E V I D A

/ f .

"

•

1:'\-1746

---------------------------------------------------

'O DESPEJO DO EMPREGADO POR SENTENÇA DA
-

JUSTIÇA DO TRABALHO

Irmaàdade-� d.o ;'Seahor Jesus
dos- PaSSO$

Cerâmica Aurora Úmftada, sucessora da Sociedade rn- III ESCOLAS PREPARATORIAS EXITÓ EDITAL DE 'FORNECIMENT�
.dustríal e Comercial Aurora Ltda, estabelecida em canetí-

I' 1 9
-LONDRES, 14 (U. P.) - De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

nh�, municí�i�' de Tijucas, comunica que .foí extraviado o' rscrites l. 50 candidatos As pesquisas efetuadas do- Senhor .Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, previ-
talao de depósito n. 19, de 23 de novembro de 1953 da co-I' -

.

-

mingo, pela,s forças brttãní- t d
Jetoría Federal de Tijucas, na importância de Cr$ '5.000,00, :a�o, 14 (V. ,A.) _ A íns- Alegre, 483; Fortaleza 243' cas nas montanhas d;) sudo-

no aos in eressa os que até o dia 27 deste mês às 12 ho-

dspositados para recorrer ao 10 Conselho de Contribuintes, �l'lçao de candidates para o Vitória, 13; .:(uiz de Fo;a, 75: este de Chipre, permitiram' r�s: l:eceberá esta Irmandade é Hospital, �a �ua Secre

da multa que lhes foi imposta pela Delegacia Regional do mg�'e�so n�s �scolas Prepa- Campo Grande, 40; Ftoríanõ- descobrir importantes quan-
târia, proposta, em cartas fechadas, para o f.e,rnecimento

ratonas atín 1950 I' 26
de todos os artigos necessários ao seu consumo 'durante

Imposto de Renda. giu a. , aS- po IS, ; Curitiba, 23; Ma- tidades de armas e explosí -
'

.

dí
. ,

d
o semestre de janeiro a junho do proxomo ano de 1956.

sim iscnmma os por local naus, 4; Belém, 15; São Luis, vos, O material apreendido
da-exame DI' tri" F d 1 32 T

.

41 Consistório,.12 de dezembro de. 1955
,,� . s· �o e era, ;, eresma, .; Maceió; 32;' cons.ta principalment'e �de

479' S- P 1 '06 P' t'
.

,'. - '.,

AÍnérico Vesplicio Pr'at"'"''
.

, ao· ali 0, iS; 01' o A.,racaj,lI, 24; e. Salvador, 23. Cll'tU'c'llOS f'
.

d
"'''

" ; UZ18 e gra-:�a as. Secl'etário em

Ieatto
.

I. de Carvalho:
"

(Comentário de Dib Cherem)

Preliminarmente : sempre fomos contra a reforma do
Teatro Álvaro de Carvalho. Nossa opinião, divulgada tan
tas vezes, era a de que a Praça Pereira e Oliveira deveria
ser melhor aproveitada, eliminando-se o pequeno trecho
da.rua Padre Miguelínho, entre o jardim e o teatro, para
então, no centro ser construído um novo edifício, que da
ria àquela zona citadina, que já conta com magnificos
prédios, um aspecto moderno é digno de uma Capital de
Estado. Fazendo, pois, esta ressalva indispensável, julga
mo-nos perfeitamente credenciados para dizer alguma
coisa sõbre o "remoçado" Teatro Alvaro de Carvalho.

Partindo do principio emanado daquela sábia sen

tença popular de que "quem não tem cão caça com gato",
,

- podemos afirmar, sem qualquer intúito de bajulação, que
-o Teatro Alvaro de Carvalho agrada à vista, pois, as re

formas ali introduzidas, exceptuando certos "senões" de
ordem técnica, perfeitamente superáveis, deram à tradi
cional casa de espetáculo ilhôa um aspecto mais condi
zente, oferecendo ao expectador, relativo conf'ôrto.

.

Há, entretanto, grave anomalia que d�ve ser repa
rada : não há qualquer ventilação. O calor, nesses dias
de verão que atravessamos, no Teatro Alvaro de Carva
lho, é alguma coisa insuportável, Na estréa da Compa
nhia de Maria Della Costa, quando foi encenada a incom
parável peça "O CANTO DA COTOVIA", exigiu-se traje
meia gala, tornando-se extremamente incômodo' o ambi
ente para o expectador. Não fossem aquelas providênciais
revistas-programa distribuídas, à entrada, as quais fize
ram o papel- de "leque", e estaria toda a platéia no "ma
t'6 sem cachorro"., Parece-nos, todavia,- que o fato já foi
observado pela firma construtora, a qual está estudando
a maneíra de resolver o problema, o qual, fora de qual
Quer dúvida, não é dos mais dificeis. Si não for possível
o ar refrigerado ou condicionado, que' se use o sistema
que estásendo empregado no Cine São José, o qual rela-
tivamente satisfaz. '

'

--

Sanada a falha que acima apontamos, referente à
ventilação do teatro, e ainda outras que foram determi
nadas por diversos integrantes da Cia. Maria Della Cos
ta, podemos, então, afiançar, que o Teatro Álvaro d�
Carvalho, poderá satisfazer às exigências dos florianó-
politanos. _

I

"

.

E� agora, é 'precjso que os "fans" da arte cênica, 'que
ja t:l11 um local próprio para apresentações, iniciem um

movimento entre os amadores da 'terra, para formarmos
o nosso grupo de teatro. A idéia aí' está. Vamos aprovei-
tá-la?

.

(Comen�ário lido ao microfone da Rádio Guaruiã).

...........................................

COMUNICAÇÃO

. ,Cane-linha, 18 de novembro de 1955,
CERAMWA. AUROHA LIMITADA

HOJ E PAS,SADO BAIXA NO CAFE'

J. Antero de Carvalho

NO
16 DE ijEZEMBRO NOVA IORQUE, 14 (U. P.)

ev),_ O café Santos "8", para
A data de hoje recorda-nos que: entrega futura, fechou ontem
em 1822, a Independência do Brasil foi julgada de 40 a 50 pontos de baixa.
na cidade de Goiás; Foram vendidos 128 contra-
em 1843, no Rio de Janeiro, faleceu o Almirante tos. Com efeito, rescindido o contrato de trabalho, o sa

reformado Rodrigo José Ferreira Lobo, portu- O tipo. "B" fechou de 20 a lãrio-ujjlídade (no, caso a habitação) deixa de ser devi�
guês de nascimento e brasileiro desde a Inde- 50 pontos de baixa, tendo si- do, mas o esbulho, que se verifica eJqatamente em virtu

pendência, a cuja ca usa prestou assinalados ser- do vendidos 44 contratos. O; d� da rescisão e permanência do empregado no imóvel,
viços; tipo "M" fechou a preços que I somente.

pode cessar, .autortzadamente, por interferência
em 1865, no Rio de Janeiro, nasceu o poeta Ola- variaram entre 0'8 do- fecha- da Justiça comum. E, em havendo contrato de locação,
vo Braz Martins dos' Guimarães Bilac a figura mento de sexta-feira passa- não é outra a conclusão que se tira da lei n. 1.300, de 28
culminante da poesia brasileira e um dos mais da e 100 pontos de baixa, Fo- de dezembro de 1950 (que alterou a lei do. inquilinato),
destacados propagandistas do Serviço' Militar ram vendidos 57 contratos, �

quando declara, no seu art. 15, n. VI, sem qualquer ·res-
Obrigatório, pelo que é o Patrono dos Reservis- No mercado Para entrega trição, quanto a competência, que, durante a sua vigên-
tas, Faleceu em 28 de Dezembro de 1918; imediata, õ Santos 4 �cotou- cia, não será concedido despejo, a não ser "se- o empre-

em 1868, os couraçados "Silvado" e "Mariz e se 4 ii 53 centavos de dólar gador pedir o prédio locado a empregado, quando houver

Barros", sob o coma�do de Costa Azevedo e

J.!
a libra-peso, Inalterado. Os rescisão, do contrato de trabalho, e o imóvel se destinar

F. de Abreu, respectivamente, forçaram a pas- cafés colombianos cotaram- a moradia do empregado".
sagem de Angusturra ;

-

se a 65 % centavos de dólar Aliás, a Justiça comum tem apreciado, repetidamen
em 1909, a Associàção do Tiro Nacional Catarí- a Iíbra-pêso acusando uma te, questões idênticas à que foi dirimida pela la. Junta"
nense, fundada em Plorianôpolis em 23 de No- baixa de 1 1/5 d� % canta- como l"'ecentemente aconteceu na ilustre Sexta Câmara
vembro de 1902, resolveu incorporar-se a Con- mos, Cível, integrada pelos desembargadores Henrique Fialho

, federação dos Tiros Brasileiros. Nesta transf'or- f\l..O....O....O...o....()1,Martinho Garcez Neto e Narcélio de Queirós.
'

mação destacou-se a figura .veneranda do Pro- Precel·lo do 01-81- A tese - 'valha a verdade - é passível de discl�s-
fessor Fprnando Machado Vieira; sao, tanto assim que, embora aprovada no Congresso de

es�a da.ta é consagrada como "Dia do Reservis- I?ireit? Social, sofreu dissensões, como a da bancada pau-
ta , cu�o P�tron�, o Poeta Olavo B�az Martins FELICIDADE DOS FILHOS lista, integrada por. elementos reconhecidamente capazes.
dos GUl�araes Bílac, nasceu neste dia, em 1865, . Para a formação da per-

Talvez a sentença do Juiz Pires Chaves progností
tendo sido o pugnador e ardoroso incentivador sonalidade, os primeiros a- que a futura amplícação .da competência da Justiça do
do Serviço Militar, falecendo em 28 de Dezem- nos de vida são os mais im- Trabalho, a qual, uma vez consignada em lei, trará reais
bro de 1918. portantes, Então é que os benefícios; todavia, por enquanto, o avanço não está au-

André Nilo Tadasco pais, consciente ou íncons- torizado, sendo desta opinião o dr. M. Cavalcanti de Car-
�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cientemente, contribuem pa-

'valho, um dos 'mais credenciados especialistas em: Direi-

SOCIEDADE AMPARO A 'VELHICE ra que a criança se trans-
to do Trabalho.·,' "

forme num- adulto mental- Quando citei dois passos do livro de Luís Antônio de

O BINGO DO DIA 29 FICOU ADIADO PARA JANEIRO mente sadio ou num infeliz Andrade e J..T. Marques Filho, acentuei que os autores

e mal humorado, Só prati- não, se.haviam manifestado a respeito da questão da com-

cando as regras da higiene petência, mail que os trechos transcritos não autoriza

mental, poderão -os pais ter
varri a conclusão de que êles aquiesciam com a tese per':

filhos felizes e contentes
filhada pelo dr .. César Pires Chaves: Posteriormente um

com a vida. amigo, que é um dos mais altos valores da magistratura
Contribua para a- Ielí- d� Justi?a corr:u�, sugeriu-me pedissj, a opinião do [u-

'

cidade de seus filhos, pon-
rista LUIS Antônio de Andrade sôbre o interessante as

do em prática os ensina- pecto, no que fui bem sucedido.
mentos da higiene ,-men-

- Assim, publicarei a sua manifestação a seguir, a

tal. -:- SNES. qu�l: compleme�;ará, certamente, o trecho' da "Locação
__ o

Predial Urbana , que trata do assunto, quando outra
edição vier a lume.

Prosseguirá.

....................� ....

, -

AVO! MA E! FI LHA.!

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evitará dores

Viagens D I R ÉT AS
fl(jRIAN6pOllS. - fitO Ás 3ó"
fFOLlS.-S. PAULO -·RIO "

4",
fPOllS.� CURITIB�-RIO AOS SA8S

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIR DO SUL

ALIVIA AS COLI(;ÁS llri'.RINA.S
Emprega-se com vantaqern p-ara corn-:
baler 35 írreqularidades das funções
periódicas das senhoras. E calmante e

regulador dessas funções.'
fLUXO,SEDATiNA, pela sua com

provada eficácia, é muito receitada.
Deve ser usada com ccníiança.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Floríanôpolis, Sexta-feira, 16 de Dezembro de 1955

Deus Todo-poderoso, em quem não há trevas, ílumí-
rem ma -o nosso caminho para que andemos em tua luz. Alivia
Ao aproximar-se o fim do de tôda a ansiedade o nosso coração, p�ra que confiemos

ano coi-rent., - já estamos em ti tanto pelo que vemos como pelo que não vemos. Por
em dezembrá, aproximando- Jesus Cristo, nosso Senhor. Amem.

'

se a época dos balanços em

todos os ramos da atividade
humana - justo que se diga
aos nossos ouvintes' alguma
coisa sôbre o trabalho des
ta emissora. Já nos primei
ros meses .do ano que está

por vir a Rádio Guarujá es

tará funcionando com o seu

potente transmissor de cin
co mil watts falando, de
conseguinte, mais forte pa
ra Santa Catarina e para, o
Brasil. É esta, sem dúvida

alguma, noticia certa e a

gradavel para todos os nos

sos ouvintes, [. qual, na de
vida oportunidade foi trans
mitida por êste programa.
No que concerne à parte

artística esta emissora tem

dedicada especial carinho à
sua programação. Após o

retumbante sucesso de Frei
José Mojica, estreou, em

nosso auditório, o notavel
cantor nacional Carlos Ga
lhardo. Na mesma ocasião
estava presente a aplaudida
Orquestra do Casino de Se
vilha que aqui já esteve al-

---...,:'0 cançan do ímcomparavel êxl-

O QUE É O RESERVISTA tO'Há dias esteve aqui ou-
Enquanto existir o homem sôbre a face da terra, com tro grande artista brasilei

as suas grandes virtudes e qualidades; mas também com
1'0. Trata-se de Mário -Gena

os seus grandes defeitos, jámais a guerra desaparecerá. ri Filho, eximia acordeonis
A guerra representa para as Nações como as doenças pa ta e compositor dos mais
ra o corpo humano. Evitam-se, mas nunca se eliminam, e

apreciados. Carlos Galhar
quando elas aparecem, só resta combater com ,todas as

do, a Orquestra do Casino
_ _fôrças para viver ou morrer. Antigamente, as nações, de' Sevilha e Mário Genar]rnantínham a sua existência, com um Exército Mercená

são cartazes que dispensamrio, isto é, constituído por elementos que só se interessa-' •

comentários. Seus nomes
vam pelo dlnheiro, e quando uma Nação não podia pagar, são conhecidos e aplaudidoseles iam para outra, muitas vezes -para combater a Na

por todos os Estados brasi-:
çã?1 que meses an�e��o acolhera com todo o :arinh�. De"

leiros.'
. pOJS, os povos vertfícaram que a sua sorte, nao podia es-

Ai está, portanto, o' mag-tal' ligada somente. ao fator ouro, e com a Revolução nifico presente ,de fim de
.Francesa, reviveram os Exércitos Nacionais, constituí-
dos pelos Francêses, para defender a sua' nação até. a

ano da Rádio Guarujá aos

morte.
seus milhares e.milhares de

M
'

t
_

dE' it d f d
ouvintes. Ovnosso balanço de

as a man.u ençao e um ; xercr o, para e en er
f' d

.

di ti '1N
-

f' it
'

di di E tã
Im' e ano, In lSCU rve men-

,�ld�� daçaRoE'SELCRaVmISuTIAo ��dP�n IONsa. _ dn ao
A �dPareceu a

te; apresentará 'um eXcep"I eJa o , . .L� a a açao e aCOl o com as

J' '1" . ._" Exames sistematizados do útero, ovanos, trompas,. , ClOna superavI .... em sua
suas fll1�nças, mantem um pequeno. nucleo chamado E-

"
-

,t' t' E órgãos geniais externos e seios, para diagnóstico e tra-
xército, constituido pelos seus melhores filhos, fisica- Pt IdOgl �mtaç,ao t�l IS Idca. ,

tamento.- o mais precoce possível '_ do câncer femi-. '1 u o IS o e mo IVO e con-mente, mtelectua mente e moralmente.
t t t

.

t' nino.
O govêrno peJa convocação de seus filhos pará a

en ame�d?' PdoI SS' steànClmtos't -

d' S
.

M'I 't d' que o ra 10 e an a a-
pres açao o ervlço 1 I 'ar,· eSlgna os que se encon-. .

I' d ht
'

f'" t
'

. , 1'" nna vai evo um o e gan' an-ram ISlcamen e ca.pa�; IstO, e, aque es que devem apren- I ' J' d d N t
.

der· a defender a sua Pátria, a sua FamíHa, o seu Lar e a � o pel�ona IR� d:' e� e ml�:
sua própria' liberdade. Estes, depois ,da aprendizagem,

er �o e ad a 10. l�aruJa
são declarados RESERVISTAS" tornando-se o elemento se u anal' e ser a emissora

pioneira. /-

com que a' Pátria conta para a sua defeza, nas horas d� . N-o setor .de noticias,perigo.
alem deste informativo, é

pensamento da direção da
Rádio Guarujá, , lançar um

jornal falado em seu horá-
rio noturno, no" qual irão Faça-se examinar ao menos uma vez por ano

colaborar todos os elemen- .._,_

tos que compôem o nosso de- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

partamento de noticias. ! v·
_'

, ,i·
Ai estão, ouvintes, ligei- I ',Reslau' ranl'e Napo'll· - ...ras noticias de ,fim de ano (

dha RdádiO GuaruJ1'a9' '5'5Um fE�-' I I
{; o e ouro em e aus- .' Ipicioso reinicio dos traba- I RUA Marechal Deodoro .... .

lhos para 1956. ,I. Em Lages, no ,uI ,do Bru1l, o melhorT '

·i(Lido no mIcrofone da. Dellt'.,onto �1I�1a.1 �ra o. aenhora Yla,lantea. ,

Rádio Guarujá). :.... a•••••••••••••••••••
..--------�--�-----------------------------------. --------------------------- ��------�------------

.":-'.:

Expresso Florianópolis Ltd@.
-. � .3

Transporte de cargas em geral entre
.

FlORIANOPOLI,S� CURITIBA E SÃO PAULO,
»:

COM moZNS DIBftAS E "ERMANENTES EM CARROS PBOPlnOs

MATRIZ: FLORIANOPOLI8
Escrttóllo:

Rua Padre Roma 50 - Tetr,.eg,

DeposIto:
Rua Conselheiro Mafra n. IH

I'ones: 2534 .-. 2.535
ema p�tal, -13&
End. TelegráfiCO:

8andrade e Transpol1B
-o-

A"feDIda 40 ..cadO 11111'78V1Bconde do Rio Branco

(»22,J.)
TIllíone: ,17-lo-ti

'reluoo. 121.

Sndereço Telegráfico
Santidl'a e Trampol1a

-O-

São Paulo - CapItal - S.....

Bndereço Telegráfico:'
- Sandrade e Trampolla.

-o-

(Aline" n. Ble 'e lanelre _ em Belo Horlzonle eOIll trl.re..e lIlit•• att

I" Pa"•••• a _.,rlaa ._ Tl'an.porwe II1n.. Ger." 8/4.) .

Fim de ano

"

ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES
1

/

POBlICOS DE SANTA CATARINA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do disposto nos artigos 23 e 24 dos Estatutos

convoco todos os assocíados -desta sociedade para a Assem

bléia Geral Ordlnáría a reunir-se no próximo dia 2 de ja
neiro na sede social da Associação dos Servidores Públicos,
sito ,� Rua Trajano, 37, com a seguinte ordem do dia:

,
1°) D�liberar sôbre as contas e relatórios da Diretoria

referente ao exercício de 1955;
2°), EI,eger'o Conselho Diretor e a Diretoria Executiva

,para o exercício de 1956/1957.
De acôrdo com o artigo 96 os candidatos serão obriga

dos a inscreverem-se na Secretaria até (lO) dez dias antes

do-pleito, na forma dos Estatutos,
Florianópolis, 13 de Dezembro de 1955.

'Antônio Matheus Kruger
Presidente do.Conselho Dire
tor da Associação' dos Servi

dores Públicos

Comen tário de Dib Che;'

DIA DO RESERVISTA

------------------------------------------------

Programa das Comemorações
.

'.1
- na -

Guarnição Militar de Florianópolis
1 ° A 15 DE DEZEMBRO

Apresentação na 16a. C. R., dos Oficiais e Aspíran
tes a Oficial R/2.

16 DE DEZEMBRO
08,30 horas -,---- No 140 B. C. ;_ Concurso de tiro ao

alvo, de pistola ou revólver 45 para Oficiais e Aspirantes
a Oficial R/2 e de fuzil ou mosquetão para os reservistas
(Sub-Ten., Sgt., Cb. e Sd). - c

20,00 horas - Conferência no Clube 12 de Agôsto
pelo Major Fortunato Ferraz Corninho sôbre o "Dia do
Reservista" .

..

/

t Agradecimenlo'e Missa
TIBURCIO RAMOS DA SILVA

Viúva Maria Setembrina Corrêa da Silva e filhos,
genros e nétos, agradecem a quantos enviaram pezâmes
pessoalmente, em cartões, telegramas e fonogramas, es"

tiveram pres'entes, confortando-a, e acompanhando seu

inesquecivel esposo, pai, sogro e Avô à última morada.
Convidam a todas as pessôas amigas e aos pare1l

tes ,para assistirem a missa de 70 Dia, que mandam ceie"
orar no próximo dia 17, às 7 h-oras, n'a Igreja de Santo
Antonio, pelo que:; desde já, manifestam-se gratos aos

que cornpaloecerem a este áto de fé.

Lavandó ,com Sabão
,

\?iraery.l E$J;>ecialidade
, d8�.Ola.

- IIIZIL. INDDSII11L-Jolnvllle. (marcaEreglstrada)
- 'ecoDomiza,.se fem'po�e�:diDbeiro '.

,

--�------------------------------�--�----�----------�-----------

'---;,"_,----------------------,..-

Federa�ão, das ,Associações Rurais
do Estado de 'Santa Vatarin8

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I

P e 2a - CONVOCAÇõES
De acordo com os arts. 27, 28 e 33 dos Estatutos, são

convocados os senhores membros da Assembléia Gerar
da Federação das Associações Rurais do Estado, de San
ta Catarina, a se reunirem nesta capital, para a seguinte
ordem do dia:

1°) - Discutir e votar o relatório' do Presidente,
bem como o parecer da Oomíssãu Fiscal re
lativo as contas do último exerci cio.
Elegei: o terço dos membros do Conselho 'De
liberativo.
Discutir e deliberar sôbre qualquer assunto
de interesse da Federação e da Glasse, den-

B:ARRY EDWARDS (Inglaterra) tro da lei e dos Estatutos.
,________

Fica marca-do odiá 11 de janeiro de .1956, as 9 ho-

"om·ls"a-O 'Nu"·,onal de HistórJ·o Iras, na sé,de da Federação, na rua _Arí-sti.des Lobo s /n,
U i! li , nesta capital, entendendo-se caso .nao haja número, a

Secç,a-O de S C !:lo 'ii tllr·ID� Assembléia se realizará em "segunda convocação com
.. • .J lu U qualquer numero de delegados presentes, no dia 16 as

Os Dei'egados da Comissão Nacional de Histó- mesmas horas e no mesmo local.
ria, abaixo assinados, na forma,dos Estatutos da Florianópolis, 10 de dezembro de 1.955.
aludida Comissão, convocam, aos que aderiram à Clodorico Moreira
Entidade, de acôrdo com as circulares expedidas, Presidente
para uma Assembléia Gerai, dia 7 (sete) de janeiro

.

vindouro, às 16 (dezesseis) horas, na 'Casa de San- Dê um novo, sentido aota Catarina, 'visando:
a) - Instalação .da Secção Regional da Comissão seu Na.al '

Nacional de História;
,

b) - Discussão e aprovação do Regimellto da

Secção; "

c) - Eleição dos órgãos diretores,
Florianópólis, 10 de dezembro de 195q.

Carlos da, Costa Pereira
Walter F. Piazza

ORAÇÃO

«NO tendculo)

Com ii Biblía na Mão
SEXTA-FEIRA; 16 DE DEZEMBRO

Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrá
rio terá a luz da vida. (João 8:12). Ler João 12:32-36_

É 'costume n-as Índias Orientais, em algumas igrejas
realizar-se um culto especial às 5 horas da manhã, .�o
Natal. Há sempre umã grande afluência de pessoas, a

despeito do horário ..
Uma das coisas notáveis neste culto matutino é que

àquela hora as trevas ainda prevalecem e as luzes da

igreja são' tôdas aéesas. Parece mais um culto, vesperti
no. Mas no fim da hora do culto, proclamando o grande
dia de alegria e paz em comemoração do nascimento de

Cristo, de repente, o dia amanhece. Em questão de minu

tos as trevas desaparecem, dando lugar à gloriosa luz da

manhã. O sol resplandece em todo seu brilho tropical e

aquecedor.
Saindo das trevas para a luz! Como resultado da

maravilhosa experiência de um culto de alvorada, fica
mos 'impressionados com a verdade do poder de 'Deus pa
ra guiar-nos das trevas para a luz que há-aqui e agora �

que também é eterna.
--

PENSAMENTO PÃRA O DIA

Permanecemos na eterna luz de Deus por seu eterno'

amor.

PÃ,,, ,.
-

'CO..!
"

'tltttd
Associ�ção Irm·ão Joaquim
CONSULTóRIO' PREVENTIVO DO CANCER FEMININO

(da Maternidade Dr. Carlo;s Corrêa, em colaboraçâo
com a Campanha contra o Câncer da Assoe. Cato

Medicina) )

, COLPOSCOPIA - CITOLOGIA-EXFOLIATIVA (Papa
nicolaou) - EXA�ES CLINICO E HISTOPATOLóGICO'
(biópsia) - RAIOS X.

Funciona todas as quartali-feiras, no período
das 8 às 12 horas, na Maternidade Dr. Carlos

Corrêa, à Avénida Hercilio Luz.

O CANCER TRAT.ADO A, TEMPO É UMÁ DOENÇA
CURÁVEL

ACORDO FLORESTAL
AV,I,SO

A Execução do "Acôrdo Florestal" firmado entre. o
Ministério. da Agricultura e o Govêrno do Estado, torna
público para conhecimento dos interessados, que de con
formidade com o Decreto n. 37.884 de 13-9-55"e da Por
tar ia n. 928 de 13-10-55 do Exmo. Sr. Ministro da Agri
cultura, foi regulamentada a exportação de plantas or

namentais, notadamente as da flora epífita, que além de',
outras exigências legais, só será permitida mediante pré
via autorização das autoridades florestais federais, que.
em 'cada caso, fornecerão o necessário certificado libera
tório" depois de procedido o arrolamento e exame dos es

pécimes a colher, a sua procedência, bem como das con

veniências cientifica e econômica de sua exportação.
Florianópolis, 7 de Dézembro de 1955.

.

José Carlos de Mattos Horta Barbosa
Executor do "Acôrdo Florestal"

Convidam-se as famílias de Plorianôpolís para as

sistirern, no dia 16 do corrente, às 20 horas, no 10 andar
da casa Hoepcke, .secção de presentes, á rua Felipe Sch�
midt, a inauguração da Exposição de Mesas para G seu

dia de ,Natal.

Academia I. de Aoulhas ,Negras
De ordem do Exmo Sr. General Comandante desta .

Guarnição, levo ao conhecimento dos candidatos abaixo
relacionados, que devem comparecer; cbm a maior brevida
de possível, no Quartel General do I D/5a, para tratarem
de Assuntos do seu interesse.

1 - Émygdio Geraldo Sada
2 - Guida Kleis
3 - Guida Schreiner Pereira

AYRTON CAPELA - Cáp. Ajudante Geral

C. R. �'6 DE JANEIRO" _,_ ESTREITO
A V I S O

Por deliberação do Conselho Deliberativo,
reumao extraordinária realizada a. 30-11-55
elevada a JOIA de ces 100,00 para o-s 500,00.

,

CARLOS �V. PACHECO
PRESIDENTE

ení
.

foi
1:',

,

;l:METAL ,USADO
. Compra-se bronze, metal, usado ou cobre em qúal

quer quantidade. Os interessados deverão dirigir-se ao

Comando do 5° 'Distrito Naval das 9 às 12 e das 14 às 17.*

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires lZ.

,

Terreno-.;..Vende-se
Sito à vila Lopes Vieira

nho). Preço: Cr$ 250.0.00,00.
Câmara,11

(tra11sversal Preso Cõuti
Tratar à Rua D. Jaime

Com ês�e valoY' V. S.
abl'i;'1i umÍl. Cdnta que
lhe ..ende"oi jul'O com·

pense.dol"
e

lev�r.f. p��eI. SUei. �esld�n
cia um lindo e útil presente:

umBELÍSS/MO eOFREde J4ÇJO eROM14DO.

" AP;"OCUI",!! hOje o NOVO

NCO 'GRICOL,A
'Ruo. c7' 16 ..

I'L.OR1ANÔPOL1S ��TA CATARINA H.D ....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianóp.olis, Sexta-feira, 16 de Dezembro de 1955_ :iii !!.......
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E 0,1 T A L.E C I T ,A' I.;r. fi�al' sentença que servirá, de título hábil para a transcrí
J UllIm lh, lJu:tEITO DA COMARCA DE TIJUCAS. çao no registro de imóveis. Protesta-se provar o alegado
Edital de citação com o' Prazo dei trinta dias, d� ínte-

com todo o gênero de provas, inclusive depoimento pessoal
ressados ausentes, incertos e desconhecidos. de qualquer interessado, ínquíríçâo de testemunha vistoria JUIZO DE' DIREITO DA

O Doutor Reynaldo Rodrigues. Alves, Juiz Substituto etc .. Dando á causa o valor de· Cr$ 48.000,00, pede def:eri� COMARCA DE TIJUCAS
no exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca de Ti- menta. Testemunhas: Nestor Gomes, Albano Pereira 'e José
[ucas, do Estado de' Santa Catarina, na forma da Lei, etc... Monoel Ferreira. Sobre duas estampilhas estaduais de .... EDITAL DE ClTAÇÃO,

Faz saber a nodos quantos interessar possa o presente Cr. 2,00 e uma Taxa de Educação'e Saúde, lia-se: - Tiju- COM O PRAZO DE TRIN
.
edital de citação, com o prazo de trinta dias, de interessa- cas 3, de dezembro de 1955. (a) J. B, Bonassis. 3-12-55. - TA' DIAS, DE INTERES
dos ausentes, incertos e desconhecidos, que por parte de 3-}2-55. 3-12-55. "Em dita petição foi exarado o seguinte SADOS AUSENTES, IN
Aderbal Ramos da Silva lhe foi dirigida a petição do teor despacho: - "A., designe-se data. Tijucas 5-12.-55, (a.) CERTOS E 'DECONHECI-
seguinte: _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz Substituto, em exercicio." -DOS
de Tijucas. _ ADERBAL RAMOS DA SILVA, brasileiro, ca- Feita a justificação foi 'exarado o seguinte despacho:" - O Doutor Reynaldo Rodri-
sado, comerciante e industrial, residente e domiciliado na :'Façam-se as citações requeridas a na inicial e mais a do gues Alves, Juiz Substituto
Capital do Estado de Santa Catarina', por seu advogada e Domíni? da União, esta por precatória a ser expedida pa- rio exercício do cargo d�
bastante procurador abaixo-assinado, conforme procura- ra o JUIZO de Direito da la: Vara da Comarca de Florianó- Juiz de Direito da Contar
çào inclusa (doc. n". 1), vem perante 'v. Excia. expor e re- polis, tudo depois de recolhida a Taxa Judiciária. Tijucas, cu de Tijucas, do Estado de

querere, _ I _ que adquiriu de Gaudêncio Antonio de Cam- 6-12-1955. (a) Reynaldo Rodrigues Alves -' Juiz substituto, Santa Catarina, na forma da
pos, conforme escritura pública de compra e 'Venda regís- em exercício." E para que chegue .ao conhecimento de to- lei, etc .. "

trada no Livro de Notas n. 93, fls. 83v. a 86v., da Tabeliã dos o ninguem possa alegar ignorância, mandou .expedír o FAZ SABER aos que in
Anita Gallotti Matias e transcrita no' Registro de ímóveís presente edital que será afixado na sede dêste Juizo, no lu- teressar possa o presente
desta comarca sob 10 n? 12.232, fls. 152, Livros 3-L, um ter- gar do costume, le, por cópia, publica uma vez no Diário edital de citação, com o pra
no rural, com a área aproximada de dois milhões de metros Oficial e três vezes no jornal "O Estado" de Florianópolis. zo de trinta dias, de inte-

· quadrados, situado neste município e comarca de Tijucas e Dado e passado nesta cidade eje Tijucas, aos sete dias do ressados ausentes, incertos
parte ng município de Porto Belo, conforme documento sob mês de dezembro de mil novecentos e cinquenta e cinco. e desconhecidos, que por
n. 2; _ II _ que além da área, simplesmente enunciativa Eu, (a.) qercy dos Anjos, Escrivão, o datilografei, conferi e parte de Cândido Marcelino
adquiríu, ainda, o ora suplicante o direito de posse sobre subscrevi. (a) Reynaldo Rodrigues Alves - Juiz substítu- Serafim lhe foi apresenta
qualquer excesso verificado dentro dos limites na referida to, em exercício. Está conforme o original afixado na sede da a petição do teor seguiu
documentação; _ III _ que a gleba em questão constitui- dêste Juizo, no lugar do costume, sobre o qual me reporto te: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz
se de posse adquiridas, entre os anos de 1903/1921, por An- e dou fé. 'de Direito da Comarca. -

tônío: Gaudêncio de Campos a f!lequenos posseiros" _ daí Data supra. O Escrivão: � Gercy dos Anjos CANDIDO MARCELINO

passandO por herança a Gaudêncio Antônio de Campos e
w.-...........-_--:. •••••-.·..•.....w__•...."..............•.....•••.......••......••...-.....,. SERAFIM, solteiro, lavra-

dêste ao ora requerente transformando-se na, hoje; conhe- dor, natural dêst., Estado,
cida Fazenda "Santa Terezinha", medida, cal:acterizada E ...... I TA·..... residente e domiciliado no

e cercada, conforme planta anexa ( doc. n. 3), _ IV _que,"'" � lugar Centro do Mouro, des-
desde 1921, época em que se caracterizou definitivamente

. - ta Comarca, - quer mover

o imóvel pelas confrontações até hoje conhecidas te respei- JUIZO DE DIREITO DA. leiros lavradores, casados, a presente ação de usuca

tadas e que adeante se ,especifica, a posse do imóvel vam COMARCA DE TVUCAS
.

residentes e domiciliados pião-em que expõe e requer

sendo exercida sem qualquer interrupção, mansa e pacifi- no distrito de Tigipió, as a V. Excia. o seguinte: -

camente, com ânimo de dono' por seus legítimos propríetá- EDITAL 'DE CITAÇÃO DE quais comparecerão em Jui- I - O suplicante é posseiro,
rios; _ V _ que a gleba em causa foi mandada medir por INTERESSADOS AUSEN-:;;o independentemente de há mais de trinta anos, por

'seu atual proprietário pelas cêrcas e divisas naturais, sem TES, INCERTOS E DES.CO- citação. Requerem mais que,
sí e seus antecessores, de

qualquer embaraço de todos Os confrontantes ou de quem NHECIDOS, COM O PRA- depois da justificação, seja um terreno rural, situado

quer que seja, antes mesmo com a cooperaçào dos meS- ZO DE TRINTA DIAS feita a citação dos atuais no lugar Centro do Moura

mos confrontantes, verificando-se ser sua área exata 'de O Doutor Reynaldo Ro- confrontantes Luiz Píceli, desta Comarca, com duzen-
8. 551.670 mz ; _ VI _ que, segundo a planta anexa, 'Veri- drigues Alves, Juiz Subs- Jacob Tavares (êste resi- . tos e vinte metros de fren

ficou-se serem atuais confrontantes da gleba usocapienda, tituto no exercício do cargo dente nesta Cidade) e her- tes e mil duzentos e trinta

Ao Norte: -< João Simas, Atanazio Bernardes, João Bayer de Juiz de Direito
-

da Co- deiros de Emílio Hermes, dit?s de fundos - ou sejam
Filho; Ao Sul: _ Sociedade Hipica Tijuquense e José Mar- marca de 'I'ijucas, do Esta- visto qUe êste já é falecido; 270.600 metros quadrados,
chi; Ao Leste: _ a ,começar dos terrenos da Hipica Tiju- do de Santa Catarina, na deverão tambem ser citados - fazendo frentes a Oeste

quense, Felipe Marcelino, José, Adolfo, Jüsé Reis, Pedro Sa- forma da lei, etc... os interessados desconheci- em duas valas que separam

bino, Herdeiros de Brigido Furta.do, Herdeiros de João Flo- FAZ SABER aos que o dos e incertos por editais de terras de João Domarchi e

rindo, Salvador Correia de Mello e Hegidio Tomaz Serpa e presente edital de citação, trinta dias, bem. como o Sr. .f'un dos, a Leste, em terras

João Simas; A Oeste: _ Dr. João Bayer Filho e Pedro An- com o prazo de trinta dias, Diretor do Patrimônio .da

I
de herdeiros de José Ama

driani, José Manoel F\erreira (Manoel Regina) e José Mar- de intere�sados ausentes, União; por precatória em ral, desconhecidos; extre

chi; ainda ao Sul (na parte mais larga da gleba) Dionísio incertos e desconhecidos, vi- Florianópolis e o Sr. repre- mando ao Norte em terras
José Venzon, Constâncio wítkowsk', João Raimundo Dias, rem ou dele conhecimento sentante do Ministério PÚ- de Próspero Anselmo e ao

Jacob Homens, Júlio Duarte (herdeiros de) e Braz Cor- tiverem, expedido nos au- blico nesta Cidade' todos Sul em terras de Francisco

.reia; _ VII _ que o imóv:el assim discriminado, apresenta tos de Ação de Usocapião para contestarem a presente Ingrácia, Henrique De

as medidas que vê devidamente determinadas na planta req,uerida por. João José ação no prazo de dez dias, marc.hi, Vicente Candinho
anexa, documento n. 3. a saber; _ Ao Norte _ começan- Germano, Antonio Melo dos de conformidade com o dis- Pereira, Manoel Policarpo
do na estrada das Areias, na direção Lo, em linha Teta de Santos e suas mulheres, que posto no artigo 455 cÜado Dias e João Fermino Pereira
940m até o marco no Rio dos Bobos, daí, seguindo a 'mesma se. processa perante êste sendo, afinal, reconhecido o -II-O referido imóvel per
medida, em linha sinuosa cercada, até atingir 1.760m. se- JUlzO�. qu� por p�rte ,dos r,e= �dR.v:.í�i� !;tiP!�!'_�1�s�i?r� .�encia" há m.;:tís de gll�renta
guindo uma linha na direção Lo com 2.000 m,. Oeste - dês-'. que)'ent.e�he fOl apresenta o"fefer�movel, cuja sen- anos, ao pai do suphcante,
se ponto do limite N. segue a direção ns. com a medida de tda a pe�}Eçao dO'steorDsegJlll�- tença lhe serVll'a de título Marcelino Cândido Serafim,
2.406m. Slil _ dêsse ponto do limite O. segue a direçã'o Lo e: -:- .

< xmo. r.. r. UIZ hábil para a inscrlçao no' e, falecido .êste, há trinta

com 2.000 m. e 480m. na direção SN com 406,60m. na dire- de DIreito da Comarca - Registro de Imóveis. Dá-se anos, o suplicante conti

ção LO com 287, 50m. na direção NS com 1.035, 40m, na di- João José Germano, Ant�n�o á presente o valor de Cr$ .. nuou no Exercício da posse'
reção OL com 210m. na direção NS com 742, 40m. na dire- Mel,o dos S�nt.os e ssl mu-'I3:00'O,00 pára os efeitos le- do mesmo imÓvel até a pre

ção OL com 55 metros. Leste _ dêsse ponbo do limíte S'llheres, ?rasllen'os, la�ra�o- ,gais. Protesta-se provar o sente data, - e tendo a pos

segue 955, 50m. na direção SN, na direção LO com 30m, na res, l:e�lc��ntes no Dlstnto alegado' com testemunhas - se ·do suplicante como a de

SN com 340m. na OL com 235m, na SN com 257,50m. 185m. de TlglplO, desta Comarca, e vistoria, se necessário.c O seu antecessor sempre fo

e 820m. volta á direção LO com 273m. SN com 251, LO cpm qu�rem mover._ a prese_?te solicitador quer esta assina 'ram pacíficas e in inter-

39,50 e SN com 30,70, Onde termina o inicío do limite Norte' açao de usucaplao em que tem sua residência. nesta ruptas até a presente data e

(ver planta anexa); _ VIII � que o terreno assim cara- expõem e requerem a V. Cidade, onde reéebe. citação. sempre as mantiveram com

· terisado, muito embora a área enunciada de aproxima- Excia. o seguinte: - I - Nestes termos p. deferimen- ânimo de donos - III -

damente dois milhões de metros quadrados, vem sendo Os, suplica�1tes s�o possei- to. Tijucas, 6 de dezembro Em vista do exposto, quer o

ocupada, inint'errupta e continuamente, Sem oposiçã'O, com ros, h� maIS de trll1ta anos, de 1955. (a) Claudio Cara- suplicante regularizar a Slfa

"animus sib habendi", pelo ora requerente 'e seUS anteces- por SI e �:us ant.ecessores, muni de Camvos - Assis- posse sobre o referido imó
sares há mais de trinta (30) anos; que assim sendo, possui o ele um terreno SItuado em tente JlHliciário" Em ·d·t vel, de conformidade com o

T'
.. " dR'

1 a

ora requerente titulo legal sobre a área aproximada de dois ��lPlO, a .margem .0, .io petição foi exarado o se- disposto nos artigos 550 e

milhõ:es de metros quadrados faltando o título formal com, TIJUC�S, deste �UI1lCIPIO, I guinte despacho: - "A., 552 do Código Civil. E para

que possa fazer prova de efetividade e realidade dq. área de �o� cll1coenta .� seIS �etros como pedem. Designo o dia o dito fim requer a designa
seu domínio cuja legitimação está autoriz�da no documento e rentes e mJ! e qumhen- 12 do corrente ás 10 hora ção do dia, lugar e hora, pa
incluso sob n. 2, ou seja sobre a área de 2.023,000 m. 2, mais �os ditos de fundos ou se-' no local do co�tume, para s� ra a justificação exigida pe-

·

ou menos; -X- ora, institui o artigo 550 do Código Civil: Jum 84.000 n:etros quadra- justific:tção. I. Ti,iucas, 6- lo artigo 455 do Código de
_

" aquele que, por trinta anos, sem int'errupção, nem opo-
dos, - fazendo frentes na 12-55 .. (a) Reynaldo Rodri- Processo Civil, - na qual

sição, possuir como seu um imóvel, adquirir-Ihe-á o domí- estrada de rodagem e fun- gues Alves � Juiz Sübsti- 'deverão ser ouvidas as tes

nio, independentemente de título de boa fé que ,em tal caso,
dos em terras de Jacob Ta- tuto, em exercício." Feita a temunhas Manoel Cirilo

.

d I vares; extremando ao Nor- .

t'f' Mse presume; podendo' requerer wo Juiz que aSSIm o eC are JUs 1 Icação, foi exarado o 'arcos, FrancisGo Teodoro

por sentença, a qual lhé servirá de t�tulo para a transcrição te em terras de Emílio Her� seguinte despacho: "Façam- dos Santos e Alberto Orsi,
h, d 'd'd

., mes e ao Sul em ditas de ·t
no l�egistro de imóveis",E, conforme a eCl 1 o a Juns- se as Cl ações requeridas na lavradores, casados, resi-

t Luiz Píco.li. - II ,_:_ O re-
...

I
'

prudência e se há firmado na doutrina, para tan o basta ll11Cla. Tijucas, 13-12-1955. dentes e domiciliados no ló-

que se prove a posse mansa e pacífica, por trinta anos e
ferido imóvel foi comprado, (a) Reynaldo Rodrigues cal do imóvel, - os quais

.J 1 t pelos requerentes, de Tere- AI J
.

que o possuidor tenha a.coisa como sua. E, como pe o ar . ves - UlZ Substituto, em comparecerão independente-
f· d t za, Miguel, Sebastião, Adol- ' .

"E552 do Código Civil, "O possuidor pode, para 1m e con ar exerclClO. para que che- mente de citação. Requer
.

t
. fo, Aladim e Vendaval Her-

a tempo exigido pelos artLgos antecedentes acreScen ar a gUe ao conhecimento de to- mais a citação dos atuais

sua possJe a do seU antecessor (art. 496), - contanto que am- res, há mais de doze anos; e dos e ningueni !;lossa alegar confrontantes Próspero An-
êstes por sua vez já o pos-' •.

Ibas sejam contínuas e pacifiéas", têm-se que -XI - seme-
s liam h'

.

d
.

. 19norancla mandou expedir se mo, Francisco IngráCia,
lhantes requisitos estão demonstrados pelo requerente: -

l a malS
_

e trmta o' presente edital que será Henrique Demarchi, Vicen

tem a cOIsa como sua, por mais de trinta anos, contando á an?s por stucetssao de seus afixado na sede dêste Juizo te Candinho Pereira, Mano-
. _

d paIS, - e an o a posse dos I d t
"

I P I' 'D
sua posse a de seu antecessores, sem qualquer OpoSlçao e

reque 'ent d
no ugar OCOs. ume, e, por e, o lCarpo ias, João Fer-

quem quer que seja. Decorr:enciü a tranquilidade da posse J t
I es como e seus cópia, publicado UMA VEZ' mino Pereira e João Demar

da ausência de quaiquer oposição exterior e a continuida-
an ec��sores �ef?Ipre foram no Diário Oficial e TR1l::S, chi; deverão bvmbém ser ci

de da ocupação ininterrupta pelos trintas anos necessários teXercl tas paCl lCas e inin- VEZES no Jornal "O Esta� -tados o sr. Diretor do Patri-
.

' errup amente com "anim s d" d FI
. � .

á prescrição. o ânimo de dono é fundado, indubitavelmente,

I d
.." III

u o e orlanópolis. Dado momo da União, por preca-

pelfl, documentação anexa, pelos m�lhoramentos introduzi-
t O�llp . --:- - Em vis- e passado nesta cidade de tória, em Florianópolis - o

dos no imóvel por éonta e iniciativa dos legitimas donos
a o e;posto querem, os re- Tijucas, _aos quatorze dias sr. representante 'do Min.

da gleba alé� do que ficará provada na· respectiva jus ti- queren es, regularizar a do mês de dezembro do ano Público nesta Cidade, e os
,

, 1 t sua posse sobre o refeI'l'do 1'1 t
.

tfifaçruo. _ XII ._ que, ocorrentes, aSSIm, os e emen ares . ,
.

(e mI novecen os e cinq,uen- 111 ere'ssl\dos incertos e des-
._

t' 't -.' ta- o lmovel, de conformIdade t
.

E h
.

requisitos qu� estruturam o usocaplao nn enano, es. a e C1l1CO. u, (a) Gercy con eCldos por editais de
.

d
'com o dISpOStO nos artigos dos A' E . -

.

t
.

t d' drequerente em cor:rdições de ser legitimamente tItul.a o, co- 550 e 552 do Oód' C"
nJos, scnvao, o dati- nu- a las; to os para con-

mo dono da propnedade :em causa pela sua verdadeIra area
E 'd" 19O lVl!. lografei, conferí e subscre- testarem a· presente ação

" h'
.

d para o lia flm" requerem ví (a) Reynald R d
. de' t d d d

.

que possui e us-ofrUl, por SI e seus antecessores, a maIS 'e
a desi _

d 'd'
. o o ngues ,1 1'0 o prazo e ez dIas

três décadas e que é de 8.551.670 metros quadradOS. - XIII
h

gnaçao o la, lugar e Alves - Juiz Substituto em de conformidade com o dis�
que, assim, com fundat:nrento nos artigos 550 e 552. do Códi- I o�a.

d par� a j.ustificação exercício. Está confor�e o posto no artigo 455, citado,
go Civil e depois de process�da e julgada a justificação, eC�ldg.l a

dPepo artigo 455 do original afixado na sede sendo afinal reconhecido o
,

, . o 19O e rocesso C' '1 d' t J' d
na forma do art. 454 e seguintes do Código de Processo Cl- '.

1 :.
lVl ,- es e UIZO, no lugar do omínio do suplicante sobre

.. t" P'bl' na qua deverao ser ouvi cost b I f 'd
. ,

Ivil _ presente o dr. Representante do MmlS erlO u lCO e
d

- ume, so re o qua me re- o re el'l o lmove , cuja sen-
, '. .

. '
as as testemunhas José porto e dou fe'. tenca Ih .

'd '

ouvIdas as testemunhas abaIXO arroladas, se dlgne V. Ex- Franci c N F
.' es serVIra e titulo

., d 't f' t d
. -

1 d R
S o unes e ran- Data supra.' O Es·crl·va-o·.' habl'l para' a' l'ns""'l'''a-oCla e,e man.:;tr Cl, ar 9s con man 'es .

o lmove e o r. e- cisco' A .

F'lh b'
.

....... ... no

presentante CIo Ministél'io Público, bem am;im como por
mOl'lm 1 o, IaSl- Gercy dos Anjos. Registro de lmóveis: Dá-se

editais de trinta (30) dras, os interessados incertos, para
á pi'esente o valor de Ci'$ ..

contestarem, .no prazo da lei, a presente ação, em virtude
_••••_ -••••�••••••••••

- - - .. -.·.·A·..•···· ..••_ _ 'W'..... 3.000,00 para os efeitos Ie-

da qual e na forma dos artigos 550 e 552 do C.C. deverá ,ser 'gais. Protesta-se provar o

reconhecido le declarado' o domínio do requerente sobre o Negocio de Ocasião' alegado com testemunhas-

excedente de 6.528,670 m2., Iv-erificado na gleba devidamen- \T d
e vistoria, se n-ecessário. Oen e-se um prédio na Rua Felipe Schmidt Centro .

te d.iscriminada, nesta, pr,osSegllÍndo-se cO,m de direito até J'ratar à Rua Felipe Schmidt nr. 7.' ".'
- , , s�n�tá�Jo desta tell1 sua re-

sldencla nesta Cidade, onde
\

recebe citação. Nestes' ter
mos P. deferimento. Tijucas,
24 de março de 1955. Clau
dio Caramurú de Campos."
Em dita petição foi exarado
o seguinte despacho: - "A.,
como pede. Tijucas, 25-3-55.
(a) Clovis Ayres Gama �

Juiz de Direito." .F'eita a

justificação, foi exarado o

seguinte despacho: - "Fa
çam-se a� citações reque
ridas na inicial. 'I'íjucas 7-
,12-1955. (a) Reyn�lc!o Ro
drigues Alves - Juiz Subs
tituto, em exercício." E para
qUe chegue' ao conhecimento
de todos e ninguem possa
alegar ignorância, mandou
expedir ó presente· edital
que será afixado na sede
dêste Juizo, no lugar do cos

tume, e, por cópia, publica
do UMA VÊZ no Diário Ofi
cial e TRÊS VEZES no jor
nal -o- Estado" de Florianó
polis. Dado e passado nesta
cidade de Tijucas, aos oito
dias do mês de dezembro do
ano de mil novecentos e

cinquenta e cinco. Eu, (a)
Gercy dos Anjos, Escrivão, :�'\'15';"f;f;:�:1"':r.P
o datilografei, confel'í· e VEN',DE-SEsubscreví. (a) Reynaldo Ro-
drigues Alves - Juiz Subs- Uma casa de madeira
tituto, em exercício. Está pintada a óleo sita á Rua
conforme o or-iginal afixa- Lauro Caminha Meira 61).
do na' sede dêste Juizo no Estando a mesma desocupalugài� do costume, sob:'e o da.
qual me reporto e dou fé. T t

'

ra ar na Prefeitura Mu-
Data supra. O Escrivão: nicipal com o sr. Manoel

Gercy dos Anjos. Dias.

.Bs ��. .K§:;:;���' li
�.��.���� -� ��..�,��- - �.:��jL

JUIZO DE DIREITO DA

I
fim requerem a designaçãoCOMARCA DE TIJUCAS do dia, local e hora para a

. . �. justificação à que se refere
Edital de citação de ínteres- o artigo 455, do Código de
sados ausentes, incertos e Processo Civil, na qual de
desconhecidos, com o prazo verão ser ouvidas as teste-

de trinta dias munhas José Batista Sardo
e 'José Paulo Sartori, casa
dos, lavradores, residentes
no local do imóvel, as quais
comparecerão' independente
mente de citação. Requerem
mais que, depois da justifi
cação, seja feita a citação
dos atuais confrontantes,
bem como dos interessados
incertos e desconhecidos
por editais de trinta dias:
do sr. Diretor do Patrjmô�
Dio ·da União por precatória
em . Florianópolis, e' do sr.

representante do Mill'istério
Público nesta Cidade; todos
para falarem aos termos da
presente ação em que será,
afinal, reconhecido o domí
nio dos requerentes sôbue o

elito imóvel, ,cujo título lhes
servirá para a respectiva
inscrição no Registro de
Imó�eis. Protestam provar o

alegado com testemunhas e

vistoria, se nece'ssário. Nes

tes têrmos P. deferimento.
Tijucas, 8 de aezembro � de
1955. (a) Cláudio Caramurú
de Campos". Em dita peti
ção foi exarado o seg�inte
despacho: "A., como pedem.
'Designe-se data para a jus
tificação, fazendo-se as in
timações necessárias. Tiju
cas, 8-12-1955. (a) Reynaldo
Rodrigues P.Jves, Juiz Su
hstituto, em exercício". Fei
ta a justificação foi exal'a-

. do o seguinte despacho:
"Façam-se as citações re

queridas na i11icia!. Tijucas,
13-12-55. (a) Reynaldo Ro
drigues Alves, Juiz Substi
-:'l1to,' em exercício". E pàra
qt:e chegue ao conhecimen
to de todos. e ninguem po�sa
alegar ignorância, mandou
pxpedir o presente edital
que será fixado na sene dês
ti:! Juízo, no lugar .do costu
me, e, por cópia, publicado
uJlla vez no Diário Oficial e
trss vezes no jornal "O Es
bdo" de Florianópolis. Da
do e passado nesta cidade 'de
Tijucas, aos "l.uatorze dias
,do mês de dezert1b�'o do ano
de mi! 'novece;ntos e cin
quen,�a e cinco. Eu, (a) Ger
éY dos Anjos, Escrivão o
d

. I '

actllografei, conferí e su-
bscreví. Ca) Reynaldo Ro
(lrigues Alves,' Juiz Substi
tuto, em exercício. Está con

forme o original afi�ado na
f:;ede d'êste Juízo, no lugar
do �ostunle, sôbre o qual me
reporto e, dou fé .. Data S11-'
T;1'3. O Escdvão: Gercy dos
:\ I1j (IS.

O doutor Reynaldo Rodri
gues Alves, Juiz Substituto,
no exercício do

_ cll:rgo de
Juiz de Direito da comarca
de 'Fijucas, do Estado de
Santa Catarina, na forma da
lei, �tc.

Faz saber aos que o pre
sente edital de citação, com
o prazo de trinta. dias, de
interessados ausentes, in
certos e desconhecidos, vi
rem ou dêle conhecimento
tiverem, expedido n,os autos
de Ação de Usocapião re

querida por Sebastião Jacin
to Correia e sua mulher" qUe
se processa perante êste
Juízo, que por parte dos l'e

querentes lhe foi apresen
tada a petição do teor se

gui;nte: "Exmo. sr. dr. 'Juiz
de Direito da Comarca -

Sebastião Jácinto Correia e
sua mulher Mal:ia Becker
Correia, brasileiros, lavra
dores, residentes e domici
liados no lugar "Domingos
Correia", dellta Comarca,
por seu assistente, infra- as

sinado, querem mover a

presente ação de usocapião
em que expõem e requerem
a v. excia. o seguinte: I -

Os suplicantes são possei
.<'os, há mais de trinta anos,
de um terreno.situado no lu
gar "Domingos Correia"
desta Comarca, com 22 me�
tros de frentes e 1.200 ditos
de fundos - 'ou sejam ....

26.400 metros quadrados -

f::.zendo frentes no Rio Tiju
cas e fundos no Ribeirão do
Ferreira; 'extremando ao

Norte com terras de Pedro
Angeli e ao Sul em ditas de
} udeiros de Júlio Zeredo.
.TI - O referido imóvel per-'
h'ncia ao avô do requeren
te, de nome José Jacinto
Correia que já o possuia en
tãc há mais de trinta anos,
?, falecido êste há trinta e

cinco anos,. �proximadameI,lte, os suphcantes qUe' já
moravam no imóvel

_ conti
nuaram exercendo a respec
tiva posse desde àquela épo
ca, pacificamente e sem i.n'
terrupção ou oposiç�o . de
outrem e com o ânimo' de
àonClS. III - Em vista do
expo�to querem os, supli
c?l1_tes legitimar a sua' poss'e
sobr6 o referido imóvel de
confermidade c0111 o dis�os
to' nos artigos 55Ó ,e 5Gi do
C,ódigo Civil. E p" o �lito

,

O MELHOR JURO -
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DEPOSITOS POPULARES
,. ,

BANCO, AGRIÇOl.A
. RUA TRAJÀI(O� 16,

, fLORIAN6pOLlS' .

I '

.1

Vende -se
'l;ende-se uma Plaina de

3 (três) faces para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de
Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira.

Martins & Cia.
Rua Francisco 'I'olentínc

ou Fone 3802.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ID:�ôt��!��?:: Nossa Capital
mo dia 28, na Pontificia Uni-

Oswaldo Melo
/

versídade Católica, colará Nossa Capital, HI agora, ,_ Nada disso encontra-

,gráu a primeira turma de estendendo-se pelo Conti-l rá. Só beleza pariorâmica, I

doutores em Psicologia Supe- n eri te, alcançando o Estrei-· mar grosso regougando na I
dor. Pela primeira vez" no to, Coqueiros e Barreiros praia, comoros de areia mo

Brasil, uma turma conclui até a divisa com São José, ved iça e sol!
-----.-�..

êsse curso. Nas universidades não é mais, como· pensam Para alimento, somente

O PATRONO DOS RESERVI'S'TA'S de São Paulo e Rio, sómente muitos, uma .cidade mignon,
.

uns camarões ou siris, quan

em 1956 sairão 0í! primeiros concentrada apenas na Ilha, do houver e mesmo assim

formados. embora esta' somente, pos- quando haja, ter o turista

O curso compreende o es- sua uma população de cerca 'de encontrar um pescador
tudo concluso de várias ma- de 80 mil habitantes, dístri- camarada para vender 'o

,
Na magnitude esplendorosa das festas de hoje _ "Dia terias, como Psicotécnica, buída na Cidade e distritos. produto ...

dos R�servistas" _ há qualquer cousa de int:rospectivo, de Orientação Vocacional, Psi- Florianópolis não é como Isso será turismo?

gra�dIOSo e extraordinário, a transbordar dos nossos co- canalise, Psicoterapia, etc. infelizmente ainda pensam Absolutamente, não.

raçoes. , Entre os que integram a muitos, "aquela ilhota", per- O mesmo se dá em Canas-

.Mais que simples vibração. cívica; maís que méros primeira turma da Universi- .dida nas águas do Atlântico vieira. Há necessidade de

arroubos de �ntusiasmo p:itri6tico!, Há algo d:e mWlSestoso dade gaúcha encontra-se sul. um Hotel. O turista. paga

qire
. s� .casa a magestade íncomparavsí do nosso cobiçado uma conterrânea nossa, a 'ex- Precisa ser conhecida, pa- bem, mas, quer ser bem ser

terrttórío, e desperta em bossas almas como que um sen- ma. sra. Lilia Costa Carva- ra fazer desaparecer a' im- vida. E' exigente como to

tímento novo, um' quasi instinto de legítima defesa, con- lho, esposa do dr. Milton da prensão tabú que a envol- dos que resolvem seus pen

sequente da agitação que estremece o Universo todo res- Costa Carvalho e filha da via de acôrdo com os seus samentos e desejos de con-

respirando uma atmosfera de inevitáveis e pertgosos anta- sra. viuva D. Ceci Aleluia detratores. forto à dinheiro à vista.

gonismos! .. : Costa, aqui residente.

I
Para que se torne, então, Há pouco, uma família a-

_
Hoje, mais do que ôntem e menos 'do que amanhã, se ,

Cumprimentando, respei� c-onhecida de muitos, há re- traída pela propaganda tu

nos apresenta o magnífico vulto do Patrono dos Raser- tosamente, a dra. Lilia Costa almente que se desenvolver ristica veiu de avião para

vistas _ OLAVO BRAZ MARTINS DOS GUIMARÃES BI- Carvalho almejamos-lhe o Uma grande campanha tu- gozar as delicias da praia

LAC _ o expoente máximo do -CivÍsmo! mais auspICIOSO exito na no- rística. de Canasvieira,

Nascido a 16 de Dezembro de' 1865, quando nos campos I bre carreira que abraçou, eS- Há 'anos qus escrevi a Entrou no próprio hotel-

do Paraguai ribombavam os canhões e crepitava a fuzila- tendendo nossas felicitacões' respeito -varras crônicas, sinho e perguntou onde. era

ria, Olavo Bilac teve como Genitor, o Major Cirurgião Braz' ao S\,!U esposo e genitora.- lembrando essa necessida- o hotel balneário. l...

Martins Bilac, acompanhando '0 rufar cadenciado dos tarn- ele, Mas, ontem como hoje,' - E' aqui mesmo, respon-'
bores de guerra ... possivelmente, por isso mesmo, estava �)�()"'()"'()'_'{)""«(I não modifiquei minha opi- eleu alguem. O chefe da fa-

fadado pela Providencia a um destino excelso, como p<J_- ':_ nião. mília entrou, olhou e a mui-I
trióta! «Bill Bar) Para que Florianópolis se to custo ficou para dormir

Figura culminante da poesia brasileira, desde muito torne efetivamente uma' a- aquela noite.

moço comsçou a Se sobressair nos estudos, e nas letras e
Com a presença de auto- tracão turistica não basta a Aborreceu-se com a falta

nínguem, como êle, soube fazer vibrar mais forte a corda
rldades e elementos da so- sua- ma'ravilhosa natureza e ab 01 ta de conforto e no

do patriotismo na alma dos brasileiros. Poéta consagrado, c�e�ade fJorianopolita�a, se- todos os encantos que pos-I
�i: s:guinte adeus belezas.

orador vibrante e cronista de ascól, foi sempre um adora-
ra l?augurado amanha, no

sue. Necessita mais. Neces- Pôs a família no automóvel

dor encantado das belezas terrenas que exortou nas estro-
ediflcio da União Beneficien- l sita de estradas e hotéis nos e rumou para o Lux para no

fes fulgurantes de seu maravilhoso' talento. Amou, stnco-
te Operária, o "Bill

Bar"'IPontos
mais atraentes.

I outro dia voltar à casa no

ramente a nossa lingua e a nossa gente.
que, segu�d�?s plan?s de Quanto às estradas, bem I Rio:

Por isso o Govêrno da República nouvs por bem ínstí-
seus propr�etanos, sera uma verdade é que hoje já apre-I Se a questão de estradas

tuí "D' 'd R
.

t " D êt I' 1 908 d 26
casa de cha. O "Bill Bar" as- t 't' " 1 id

uir o ia o eservis a:', por eere '0- ei nr, . , e', Ih .t· sen am um convi e a um: esta quast reso VI a, porque

de Dezembro de 1939, adotando o vulto do grande Cidadão feit:e a-se .ntís o, em

bí
sua passeio. A

.

estrada para
I
realmente estão sendo cuí-

Pti
ei ura ao an IgO "Sa mo's L

�

tá I' t b d d id d
. -

como a rono.
B "

,

f' Edí
agoa, es a rea men e oa e' a as, a necessi a e maior

Este o dia que hoje transcorre, entre glebas e pompas, f.a�, squhe 'dUl�CIOntavla �o 1- i em quinze minutos com to- surge com a falta absoluta
ICIO c ei eman e a rua d fac ili d d

'.. .

proporcionando um congraçamento, real e afetivo, entre
S ld

.

h M
.

h
' a a aCI I a e por uma es- de hotéis, conforto, afmal,

R
.

t d M A T t
. a an a arm o. t d

.

I dI"
os eserVIS as . e ar, r e .e.rra, en re os que mourejam ra a malS arga e com a to as aque as cOisas cUJa

O "Bill Bar" será mais um

nas Casernas e aqueles que por ela já passaram, ou em subida do /morro inteira- ausênCia, o turista não per-
ponto elegante de encontro

adestramento· necessário à perfeita defesa do Brasil! mente mac�damizada, che-I
doa,

. da sociedade desta capital. A Tr·anspol·t'e A' C t O P
.

N I

A própria Nação, sempre alertada pela palavra con- ga-se aquele mágico recan- Devemos primeiro nos
. s ereos a a- apal oe simbólico se-

vincente de Olavo Bilac, o fundador da Liga de Defesa Na-
Nossos parabens aos seus to sem impecilhos. prepararmos., afim de que

rinense, colaborando com os rá recepcionado na sacada do

cional, quando peregrinando pelos quadrantes do nosso
proprietários. Entretanto, que quer ó não decepcionemos os qtle

festejos de Nàtal, a data edifício da Transportes Aé-.

vasto território, espargia a boa semente nos sonhos de turista? Somente uma estra- aqui venham fazer turismo.
magna da Cristandade, pa- l�eos Catál'inense, recebendo

terreno fedil!
'da boa, chegar ao ponto de- A Caixa Econômica e os

trocinará, domingo próximo, ,das mãos do prefeito Osmar

Bilac soubera fazer 'ruir, Para sempr,e, o nefando pre- O Comerei-o
sejado e- ficar olhando? Bancos vivem entupidos de s�g:stiva aPtes�mtação �le- Cunha as "chaves da cidade.

conceito anti-militarista dos nescios e presumidos. Sua al- E quando o estomago re- depósitos rendendo juros ... I gonca de Papal Nbel, o Slm- Após lêr sua mensagem à pe-

rna boêmia nunca olvidára os interesses vitais do Brasil e Desde ôntem que 'as casas I clamar?
. Porque então, nã� se de-I b?IO da b,ondade e da frater- tizada, Papai Noel virá à rua,.

'desprezou sua pena cintilante e ?-lcantorada para, em cla- comerciais de nossa Capital E quançlo o sono chegar cidem nossos capitalistas a, md�de sobre a terra. a:im de fazer farta distribui

ri:C-à.das marciais, lançar as bases sólidas de uma geração se encontram abertas até às depois das caminhadas pe-; se organizarem para a cons-
I ce.rcatas 20 h.oras, o "b.om I çao de gostosos bonibons às

patriótica de que nos orgulhamos. 21 horas, propQl'cionando los comoros e praias? tituição de uma firma que
velhmp. chegara de treno. crianças presentes.

_

Hoje, Civís e Mi1itares, unidos por tradições, tocados seus fr€guezes oportunidades Naturalmente que procu- venha explorar esse ramo

- -

pela mesma fé :em nossos destinos, hombro a hombro, pos- mais amplas nas aqmslçoes rará um hotel, porém, um de' negócios nas nossas eli-

samos, olhos fitos no pálio estrelado e nos momentos de para as Festas de Natal. 'hotel confortável, com boa cantadoras praias?

toda a nossa vida, glorificar sempre entre esplendores, Sábado, entretanto, o co- mêsa, boa cama, instalações_ Betezas, são incompará-

u�a perene apoteose aos nosso querido Brasil! mércio está aberto sómente sanitárias adequadas, bons veis. Estradas muito melho-

até ás 18 horas. banheiros, um serviço de hi-' res. Dinheiro, hs. Que fal�
giene irrePreensível. ta? Boa vontade, apenas.

--------_...:_----', ------ _I_- ----

Florianópolis, Sexta-feira, 16 de Dezembro de 1955

- ANDRÉ NILo' TADASCO

_:_ "PátIia! Lat�jo em tí, no teu lenho, _PGr ond,el

Circulo! E sou l>erfume, e sombra, el sól, e orvalhG!

E, em seiva, ao teu clamor a minha, voz responde,

E subo ao teu -cerne, ao céu de galho em galho!".

O poéta-soldado, falecendo a 28 de Dezembro de 19�8,
apenas animado pelo cantar dos passarinhos! nos leg'ou

preCiosas lições de ciVismo, que hoje ;exaltamos!

Reservistas!
.

_ "Duas fases compreende a vida deste insigne Bra-

sileiro, que foi Olavo Bilac: uma dedicada ao Culto da Ar

te, outra ao Culto da Pátria!

Nem lágrimas, nem panegerico,s. Prestemos todos' o

nosso concurso ao apostoladO do poéta, e assim teremos

honrado a memória de Olavo Bilac, tão grande, tão nobr,e,

do melhor de todos os cultos que poderíamos oferecer-lhe,

mesmo os que mais de perto não o conheceram, admiraram

e -amaram, os que não puderam reter o pranto à beira do

seU túmulo ,glorioso!"
Reservistas!
Lê e medita s;empre o teu c'ompromisso!

Cumpre-o. Honra a tua palavra. Dedica-te inteira

mente ao serviço da Pátria, em qualquer ocupação. Defen

de com vigor a integridade do Brasil. Defende as institui

cões de tua Pátria. Conserva teu vigor físico e zela pela

tua pontaria, pa�a que �o�sas acudir ao chamado da

mO-1bilização, quando necessano.
'

'

_ "Não verás nenhum país como este,

Imita na grandezaa Terra em que nasceste!

,
!

.....

������������
..

·�r
Re�lizar-se-á, hoje, às 8 Civís e Militares, exmas. fa

horas, no Quartel elo 14° Ba-
i
mílias e d'o Povo em geral,

talhão de Caçadores, a em- i convidados que foram pelo

po\gante solenidade do Jura- I
Exmo. Sr. General. _Coman

mento à Bandeira dos .Recru- dante da Guarmçao desta

tas incorporados aquel� Uni- Capital.
dade e aos Contingentes de I .0 EST��O, nest� oportu

Praças do Quartel General
�
mdade, dmg.e aos ll�tegran

da Infa.ntaria Divisionária I tes dos Contmentes �ncorpo
/5a. 16a. Circunscrição de rados ao Exército, as suaS

Recrutamento le Hospital da saudações, fmmulando os

Guarnição Militar de Floria- melhores votos no cumpri

nópolis.
_

mento integral de s�us deve-
o áto contará com a pre- res para com a Pátria Bra

sença de altas autoridades sileira.
_

..

,----�--------------

Lot·.ria do Estado
:BE,SULTADOS DI ONTEM
4.550

.

� Cr$ 250.00Õ,00 - Florianópolis

3.362 _ Cr$ 25.000,00 _ Bluménau

f 1.810 _ Cr$ 20.000roo - Laj;es
.

2A44 _ Cr$ 15.000,00 - Blumennu

2.449 -- Cr$ 10.000,00 Blumenau

COM A PRESIDÊN- ALTAS PATENTES COM O PRESIDENTE
elA DA L. B. A·

Quando, em 1951"a sra.

Darci Vargas assumiu a

preslidência da Legião
Brasileira de Assi,stência,
decidiu confiar às s.ras.

dGS G o ver na d o r e s

as direções estaduai§ da

benemérita entidade.
Es;sa decisão fo-i efeti

vada sem excecões, Da

.mesma forma, �os Esta
dost as direções munici

pllis seriam entregues às

espo�a� dos Prefeitos.

Essa norma, de carátcr

geral, excluiri� a: Legião
de p�OiPósitosl políticos.
Recebendo a presidên

cia da Legião catarinen

se, a ,exma. sra. Marie,ta

Konder' Bornhausen, en
tendeu de usar p,rocesso
discriminatório: no,s mu

nicípios de prefeitos ude

nistas entregou a dir'eção
às sras, dos Prefeitos;
nos municípios de ;Pre'

feitos Oiposicionistas, no
meou pessoas dos qua

dros udenistas.

Decidiu, assim, que o

cargo era d.e feição- imi-'
nentemente política e

nesse' sentido .sempre a

giu, como o demonstram

as exonerações de' todos

os
.

funcionários que' nã()

rezassem pela' cartilha. da
eterna vigilância.
Diante do exposto, e

em face, do absoluto ,si
lêncio. em tôrno da PI'e

sidência da L. B. A. ca

tarinense, tendo em con

ta a mlluificação política
nacional, não será de

,mais' perg'untarmGs .se a

exma. sra. Presidente' já
resignou seu cargo.

\

A curiosidade é na.tural

e decorre dos próprios
conceitos acolhidos pela
atual Pl'esidencia' esta
dual.

RIO, 15 V.A.) - O presi-' Brayner, chefe do Gabinete

dente Nereu "Ramos almó- Militar e outros membros dos

çou no paláciO do Catete, em' Gabinetes Militar e Civil pre

companhia do general Odílio sidência da República.

D�nís, comandante da Zona Ao fim do almôço, o briga
Militar de Leste, dO,almirante deiro Henrique Fleius apre

Paulo Mário da Cunha Rodri- sentou suas despedidas aO

gues, comandante do 1° Dis- presidente, Nereu Ramos, por
trito Naval e do brilgadeI-ro ter de 'viajar, hoje, para ,Cu-.

• Henrique Fleiuss, comandan- ritiba, onde vai paraninfar a

te da Escola de Aeronáutica. 'turma d eoficiais que acaba

I
de concluir curso da Eacola

Participaram do almoço ô de Oficiais Especialistas da

general Floriano de Lima quela cidade.

OS POLITiCaS DO TRIGO
Reunida, ôntem, a Comis- plantação de trigo.

'

são Permanente, o deputado ,aos expositories, nos

Antônio Gomes de Almeida, "Stands".
membro da mesma e 1° Vice- 3 - O banquete esteve ;a-
Presidente da Assembléia Le- quem da expectativa:

gislativa, teceu acerbas críti- organizado para 280

Icas ruo modo como OS ude- pessoas,
.

apenas 150,

nistas co'nduziram e explora- compareceram, pagan-

r�m o 5° Congresso Naoional do _ Cr$ 250,00 por

de Triticultura, reunido 1em talher..

Joaçaba, dia 8 do corrente. 4 - A evidente e ostensi-

Em linguagem incisiva e va discriminação polí-
sem receber contestação, o tica-partidária, onde

deputado Gomes de Almei- as Pessoas dos partidos
da mostrou os pontos' fracos /1 da, oposição _ P. S. D.

do certame de Joaçaba. Dis": e p, T. B. ou foram

se êsse parlamentar que, ao postas à margem, ig-
contrário do que seria, de es- noradas, ou foram tra-

peral', o 5° Congresso' de Joa- tadas sempre em
-

se-

I çaba não alcançou o êxito gundo plano.
_ merecido. E resp'Ondem por 5 '_ No próprio banquete,
I
essa debilidade as causas e- / em que o Sr. Irineu

Bornhausen se referiu
"aos colonos aqui pre
sentes", não-se encon

trava sequer um re

presentante dessa no

bre e .valorosa classe.
Aproveitaram-se os

udenistas, nêsse certa

m'e, para puxarem bra

zás'para sitpecar a sar

dinha bornhauseana,
apresentando o Sr.

Governador "como o

homem que plantou ou

estimulou, em primeira
mãJo, nêste Estado, a

numeradas:

1 _ a cobrança d'e entrada,
-'

no valor de Cr$ 5,ob por
pessoa, até" para o ato

da inauguração, Criou
rídicula e. injusta si

tuação para OS valoro

sos colonos. Êstes, para

apreciarem, na Exposi
ção, o trigo de sua pro

dução foram obrilgados
a pagar entrada.,

2 _ Importâncias eleva

das, e absurdas mes

mo, foram illl'postos

6

Nalal do' Filho: ,�dOa �ISoldado
da

'

Brigada'
(A QUEM INTERESSAR nnstrínho" deu cunho todo

POSSA) fli1goro,S0 à álacre alegria que
transudava das fisionomias

Pelo Serviço Especial da dos mígnons participantes.
Fôrça, foi organizado o NA- Constou do, programa: Um

TAL DO FILHO DO' SOLDA- animado Show, do qual par
DO DA BRIGADA, com o tícíparam diversas crianças,
objetivo de proporcionar aos músicas características, eSC0-

filhos dos cabos e soldados, lhidas e inspiradas no tema
um Natal festivo e feliz. "Noite Feliz"; e distribuição
No ano que passou embo- de brindes, refrigerantes, dô

ra ,tivesse sido o pri�eiro � ces, etc.
ser realizado pelo S.E., em Como coroamento da festa
nada deixou a desejar que que se manteve desde a tar

tanje aos efeitos que 'se es- de até ás 24 horas do dia 23,
pera de tais iniciativas, prtn- num ambiente de muito en

cipalmente pelo brilhantis- tusíasmn e satisfação, .pelo·
mo conseguido -e pela alegria Departamento Cinematográ
que teve o condão mágico de fico do Serviço Especial, foi
despertar na. criançada. exibida uma hilariante Co-

No Ginásio do Centro de média que despertou vivo in

Instrução Militar, desenro-I
terêsss entre a petizada e

laram-se as festividades, mesmo entre os adultos "fu
com a presença do Sr. Co- rões" que estiveram "pegan
mandante Geral e seu Esta-I do" parelho com a raia míu
do Maior. Um número apre- da.

ximadamente de 800 crían-
I

(Traií'sérito do Orgão
ças confraternizaram com o Oficial da Brigada
tradicional "Papai Noel". Gancha, edição de fe-
Um lindo ,e artístíco "pi- veraíro de, 1955)

_�--.--------,--------_:_�

COM O SR. PREFEITO
\ _-

Quando das f,estividades formulamos ao Sr. Prefeito
natalinas do ano passado, a Municipal um apêlo no sen
Prefeitura Municipal fez ílu- tido de que seja novamente
minar a nossa secular fi- iluminada aquela figueira,
guaíra do Jardim "Oliveira proporcionando assim um

Belo", na Praça 15 de Novem- aspecto mais agradável e fes!
bro, que é o ponto tradicional tívo à quantos buscam aque
de descanço da matropolo le recanto.
barrtga-verdn. Secundamos assim ídentíco
Agora, aproximando-se a apelo feito pela Rádio Gua

época dos mesmos festejos, lrujá.
/---_.

.. _ ..fl:!!i{

PAPAE NOEL VAE CHEGARf

,

Eloy 'nutra, na sua seção "Atire a primeira pedra",
na Última Hora de 3 do corrente, sob o título Nerêu
Ramos, escreve o seguinte:

"O Brasil está começando a respirar. Não à custa
de pulmão artificial, como ao tempo do Dr .. Café, ·mas
respiração espontânea, ritmada,' normal. A personali
dade de Nereu Ramos, hom'em de dever e de saber
trouxe ao Catete aspecto austero e d:ecente, e não ht[
q�em nã,o confie na figura do ilustre catarinense: Sa
bemos que ali não mais se acha 'um espertalhão êlis
farçado em patriota, cabra matreiro q_ue começou pe
los cartório e ia acabar comendo o Brasil pela perna.

Confiança é sentimento que trescala do 'caráter e das
atitudes da criatura, e no longo passado de Nereu 'Ra
mos não existelJl manchas nem máculas .. A dignidade
chegou ali ;e parou .. Fincou morada defintiva. Oonve

nhamos que nos:so pais, depois' d� vários mêses de cáfé
com broca, andava necessitado de' ,um dedetizante tipo
Nereu. Nas ruas, apesar do estado de sítio que' nin

guem sente, o pov'o comenta a tranquilidade que se

vai apossando do pais, já meio livre dos histerismos
dos udeno-súcubos-lanternóides. Até 0- "facies" de Ne
reu deixa a gente à vontade. Aquêle risinho maroto
do Dr. Café, aquela' tendência para a intriguinha ba

rata, a leitura do drocument'o que os generais lhe con..:

fiaram confidencialmentt::, -Q estranho desejo da reas

sunção depois de ter concorrido para levar o país ao

quase desespêro, tudo isso marcou-o perante o povo,

de maneira definitiva. E' claro que as moças doi'óticas
e os rapazes linfáticos da "eterna ambição" estão in

dóceis na fita, prestando suas homenagenzinhas aos>-
golpistas. Deixemos, no entanto, que as eduardinas se

desrecalquem. Elas necessitam disso, coitadas. O con

tra-golpe deixou-as alucinadas, e Nereu no Catete,

com aquela cara' de Deus lhe deu, não pode realmen

te oferecer nenhuma e1perança de tramóia às impu-:

!�áveis cassanc1ras udenistas".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


